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ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ 
จัดท าเพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเนื้อหา
ส าคัญประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

ผู้จัดท าได้รวบรวมวิธีการปฏิบัติจากประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดท าการบริหารความเสี่ยง ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด และจะมีการพัฒนาคู่มือนี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
อย่างไรก็ตามหากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ผู้จัดท า  
ขอน้อมรับน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรา 8 (1) กฎกระทรวง 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ข้อ 1    
มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 งาน 
ประกอบด้วย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบัน-
และสารสนเทศ งานออกแบบก่อสร้าง และงานบริหารทั่วไป  

 งานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์บริบททางสังคม ศักยภาพองค์กร  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบ-
ความส าเร็จ จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสังคมศาสตร์ จัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การวางระบบการควบคุม
ภายใน แผนนักศึกษา ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงการพิเศษ หรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
ด าเนินการเผยแพร่แผนต่างๆ สู่การปฏิบัติ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เ พ่ือให้หน่วยงาน สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  จึงเป็นเหตุให้ผู้ เขียนมีความสนใจที่จะจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 1.3.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.4 ขอบเขตคู่มือ 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การน าเสนอแผนต่อผู้บริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตาม 
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การด าเนินงาน การส่งข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอก การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการรายงานผลตามแผน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติเป็นประจ า  
ทั้งปีงบประมาณ 
 
1.4 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 ปีงบประมำณ หมายถึง 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี  

ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง -
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์   
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะวัดด้วยผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ โดยมหาวิทยาลัยฯ จ าแนกความเสี่ยงได้เป็น 4 
ลักษณะ ดังนี้ (ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2552) 

1. Strategic Risk ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนการพัฒนา-
มหาวิทยาลัย  

2. Operational Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ  
3. Financial Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน 
4. Hazard Risk ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน    

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง     
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับท่ีมหาวิทยาลัย ยอมรับได้  
 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก 
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
 กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การปรับปรุงการท างาน เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 กำรกระจำยควำมเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วย
แบ่งความรับผิดชอบไป 
 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
มาก หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
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บทที่ 2 
โครงสร้ำง และ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรา 8 (1) กฎกระทรวง 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 และประกาศ-
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ข้อ 1    
มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน- 
แห่งรัฐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแนวนโยบาย -
รัฐบาล และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
งานออกแบบก่อสร้าง และงานบริหารทั่วไป 
 

2.1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
1. โครงสร้ำงของงำน (Organization Chart) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กองนโยบายและแผน 

งานนโยบาย 
และ

ยุทธศาสตร์ 
 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

 

งานติดตาม
และ

ประเมินผล 
 

งานวิจัย
สถาบันและ
สารสนเทศ 

 

งาน
ออกแบบ
ก่อสร้าง 

 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 



4 
 

2. โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน (Administration Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
กองนโยบำยและแผน 

หัวหน้า 
งานนโยบาย 

และ
ยุทธศาสตร์ 

 

หัวหน้า 
งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

 

หัวหน้า 
งานติดตาม

และ
ประเมินผล 

 

หัวหน้า 
งานวิจัย

สถาบันและ
สารสนเทศ 

 

หัวหน้า 
งานออกแบบ

ก่อสร้าง 
 

หัวหน้า 
งานบริหาร

ทั่วไป 
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3. โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรตนมน จันทรอุทัย 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 

นางจุฑาภรณ์ เทพธาน*ี 
หัวหน้างาน 

นโยบายและยุทธศาสตร ์
 

นางสาวพิมผกา ศรีชนะ 
หัวหน้างาน 

วิเคราะห์งบประมาณ 
 

นางสาวนวรัตน์ การะเกษ 
หัวหน้างาน 

ติดตามและประเมินผล 
 

นางสาวนวรัตน์ การะเกษ 
หัวหน้างานวิจัย 

สถาบันและสารสนเทศ 

 

ผศ.สุนันท์ มนต์แก้ว 
หัวหน้างาน 

ออกแบบก่อสร้าง 
 

นางสาวไพรินทร์ มงคลด ี
หัวหน้างาน 
บริหารทั่วไป 

 

1. นางสาวประภาพร ชวูงศ์วิชช 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

2. นายเชาวฤทธิ ์ผันประเสริฐ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

3. นายยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

4. นายสมชัย พูดเพราะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
 

 

1. นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย 
พนักงานธุรการ 4 
 

 

1. นางสาวพิรุฬห์ภัค  
เนตรสืบสาย 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

2. นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร 
 

 

1. นางสาวสุทัตตา ทรงเดช 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
 

 

1. นายธนันท ์ศัลยวุฒ ิ
อาจารย์ (ชว่ยราชการ) 

2. นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร ์
สถาปนิกปฏิบัติการ 

3. นายไพศาล สุขสม 
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 

4. นายถิรนันท์ จินสุนทรอุไร 
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัตกิาร 

5. นายณภัทร ภูริกุลธัญญา 
สถาปนิกปฏิบัติการ 

6. นางสาววนิดา เฉยกลิ่น 
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร 

7. นายวัลลภ เชยเกสร 
พนักงานพิมพแ์บบ 

8. นายวัฒนา เชิดชูพงษ ์
วิศวกรไฟฟ้า 
 
 
 

1. นายอรุณ ศรีครอบ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

2. นางสาวฐิติชญาน์ เมืองอินทร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

3. นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

4. นางณัฏฐิศา สายแสงจันทร ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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2.1.2 ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 (1) งำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ มีหน้าที ่ 
  -  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี   

โดยวิเคราะห์ ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดมความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย น าร่างแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ ท าการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลการประชา-
พิจารณ์ ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าเล่มร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารระดับสูง
พิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับสมบูรณ์  
จัดประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 
  - จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ปี โดยวิเคราะห์ ข้อมูล
หรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าแผน จัดท าร่างแผน น าร่างแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง
ร่างแผน เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จัดท าเล่มแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ฉบับสมบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 
  - จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยศึกษา
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
รวบรวมแผนปฏิบัติราชการจากทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าร่างแผน บันทึกข้อมูลแผนลงระบบงานวางแผนและบริหาร
งบประมาณ (BPM) จัดท าร่างแผนเพ่ือเสนอของบประมาณต่อส านักงบประมาณ เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงแผนตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ จัดท าปฏิทินการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ จัดประชุมถ่ายทอดแผน และเผยแพร่ 
  - การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการผ่านเรื่องการขออนุมัติปรับแผนของหน่วยงานเพ่ือ
เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ บันทึกข้อมูลรายการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอปรับแก้ไข และ/หรือ ขอน า
รายการโครงการ/กิจกรรม เข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในระบบ BPM เสนอเรื่องการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานต่ออธิการบดี เพ่ือพิจาณาอนุมัติปรับแผน รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้
ความเห็นชอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  

- การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเริ่มจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอน ศึกษานโยบาย กฎระเบียบ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายประจ าปี แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
รับทราบนโยบายและด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการทบทวนภาระงานที่มีความส าคัญ 
ต่อยุทธศาสตร์ หรือโอกาสที่อาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วให้หน่วยงานส่งแผนบริหารความเสี่ยง
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ของหน่วยงานมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต้องน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  
หรือคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมด้วย  
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องด าเนินการต้องเสนอร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ หากไม่มีการแก้ไข  
ให้ด าเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานให้น าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติต่อไป 

 ในส่วนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตาม 
การด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณในทุก 6 เดือน และ 12 เดือน  โดยทุกหน่วยงานต้องรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในการรายงานผลรอบ 6 เดือนนั้น หากวิเคราะห์แล้วความเสี่ยงไม่ลด 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมในแผน เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน
หลังต่อไป และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัย และรายงานต่อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือรายงานผลต่อกระทรวงการคลังต่อไป 
 - จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์ และจัดท า
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือเป็น
หลักฐานในการรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐานลงในระบบ IQA จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัว
บ่งชี้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพ /แก้ไขรายงาน SAR ตามข้อเสนอแนะ และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ จัดท า Improvement plan (ถ้ามี) 
และติดตามประเมินผล 

- จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักงานอธิการบดี โดยวิเคราะห์ และ
จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐานลงในระบบ IQA จัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้เสนอส างานอธิการบดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
ติดตามผลการประเมินคุณภาพ /แก้ไขรายงาน SAR ตามข้อเสนอแนะ และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์  จัดท า 
Improvement plan (ถ้ามี) และติดตามประเมินผล 
  - จัดท าแผนนักศึกษา โดยวิเคราะห์แผนนักศึกษาระยะยาว ประสานงานให้หน่วยงานตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นภาพรวมเสนอมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ 

- จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการ จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขออนุมัติโครงการ ประสานทีมวิทยากร หน่วยงาน และบุคลากรที่
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เกี่ยวข้อง จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา ประเมินผลโครงการ รายงานการ
ประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ 

- งานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
(Mega project) โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าโครงการ
ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นภาพรวมส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เจ้าภาพ) 

- วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับกองคลัง 
- วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

 
(2) งำนวิเครำะห์งบประมำณ มีหน้าที ่

- จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล ทบทวน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแจ้งหน่วยงานด าเนินการ จัดท ารายจ่าย
ประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (เงินเดือนและส่วนควบ/ค่าสาธารณูปโภค/ เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย) รวบรวม/
วิเคราะห์/ตรวจสอบค าเสนอของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดและตรวจสอบข้อมูลในระบบ BPM แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดประชุมคณะกรรมการ
และอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบขอขั้นตอนงบประมาณ ทบทวนการจัดท าข้อมูลสรุปค าของบประมาณ
กระบวนการจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได้ที่ สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปรับปรุงรายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดท าเอกสารรายละเอียดชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขั้นกรรมาธิการ เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส านักงบประมาณ และ คณะอนุกรรมาธิการฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ า ประสานคณะกรรมการและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการ จัดท าค าขอแปรญัตติงบประมาณ (ถ้ามี) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี จัดสรรงบประมาณแจ้งกองคลัง จากระบบ BPM ไปยังระบบ ERP เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การ
บริหารงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 - จัดท างบประมาณเงินรายได้ โดยจัดท าคู่มืองบประมาณเงินรายได้และเกณฑ์ค านวณวงเงิน 
ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานด าเนินการ
ตรวจสอบประมาณการรายรับของหน่วยงานคณะ วิเคราะห์และสรุปค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุดเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในแต่ละหมวด สรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุดเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดท าเอกสารร่างงบประมาณเงินรายได้ที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิเคราะห์เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอร่างเอกสาร
งบประมาณเงินรายได้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติ  
แจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรและจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี การบริหารงบประมาณ การขอ
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อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบโดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการรับและจ่ายเงินรายได้  
พ.ศ. 2551 

 
(3) งำนติดตำมและประเมินผล มีหน้าที ่

-  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย และผลการ
ด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือก าหนดขอบเขตการติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนเหมาะสม จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ติดตามเร่งรัด/รวบรวมข้อมูล/จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเสนอผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส และรายงานเสนอส านัก
งบประมาณ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกเดือน 

-  จัดท ารายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะครึ่งแผนและสิ้นสุด
แผน เสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ โดยศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตการรายงาน และรูปแบบเล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล  

-  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยรอบ 12 
เดือน เสนอมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ โดยศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงานและรูปแบบเล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล 
สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผล  

-  รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบาย/แผนของหน่วยงาน
ภายนอก โดยศึกษารายละเอียดนโยบาย/แผนของหน่วยงานภายนอก ขอบเขตและรูปแบบการรายงาน  รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับนโยบาย/แผน จัดท ารายงานตามแบบการรายงานที่ก าหนด เสนอมหาวิทยาลัยฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

-  ติดตาม ประสานงาน และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยติดตามและประสานกับหน่วยงานให้รายงานข้อมูลแผนและผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ eMENSCR ทุกไตรมาส และตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน พร้อมทั้งประสานงานกับ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้งาน/ปัญหา/ข้อสงสัยของระบบ  
 -  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี โดยศึกษานโยบายและเป้าหมายความส าเร็จ
ของอธิการบดีตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดขอบเขตการรายงาน และรูปแบบเล่มรายงาน รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลผล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี เพ่ือรายงานความก้าวหน้า เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทุกรอบระยะ 6 
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เดือน และรอบ 12 เดือน ของปีทีด ารงต าแหน่งอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาด าเนินการประเมิน
เลื่อนค่าตอบแทนประจ าปขีองอธิการบดี 

 
(4) งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ มีหน้าที ่

 -  ด าเนินการวิจัยสถาบัน โดยก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย) ก าหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ 
ก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่ 

-  จัดท าฐานข้อมูลวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย
ติดตามการด าเนินงานวิจัยสถาบันทุกโครงการที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ การขยายระยะเวลาด าเนินงาน 
รวมถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

-  จัดท ารายงานสถิติการศึกษา ประกอบด้วยเรื่องท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ผล
การรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มาสมัคร-รับไว้ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาออกระหว่างปี 
บุคลากร และงบประมาณที่ได้รับ โดยศึกษาแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลของจ านวนหลักสูตรและ
นักศึกษาของปีที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูล
เป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตาราง ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ และจัดท ารายงาน
เสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ 

-  จัดท ารายงานวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ โดยศึกษาแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวบรวม
ข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์  จัดท ารายงานเสนอ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 

-  จัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในการวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปีต่อไป จัดท ารายงานเสนอ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ด้านจ านวน
นักศึกษา (นักศึกษาคงอยู่ นักศึกษาออกระหว่างปี) ด้านจ านวนบุคลากร ด้านภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด้าน
ผลงานวิจัย เป็นต้น โดยออกแบบ วางแผนการน าเสนอ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดท าข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เหมาะสมและน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตาราง ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์
กองนโยบายและแผน 

-  ดูแลระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) โดยจัดท าช่องทางการติดต่อ/การแจ้ง
ปัญหา ส าหรับผู้ใช้งานระบบ BPM ประสานงาน/แจ้งปัญหาของระบบ BPM กับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบ BPM กับบริษัทผู้พัฒนาระบบฯ จัดท าฐานข้อมูลการ
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ติดตามการใช้ระบบงาน BPM และสรุปการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของระบบงาน BPM ประจ าปี เสนอต่อ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รวมถึงจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ BPM จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และสรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ปัญหา และการติดตามในระบบงานการวางแผน
และบริหารงบประมาณ (BPM) เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือมาพัฒนางาน BPM ของมหาวิทยาลัย จัดท าคู่มือการใช้
ระบบงาน BPM และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สร้าง Username และ Password ส าหรับผู้ใช้งานระบบงาน BPM 
ของมหาวิทยาลัย 

-  พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ของกองนโยบายและแผน โดยจัดท าและปรับปรุง
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน อับโหลดไฟล์เอกสารงานของกองนโยบายและแผน ดูแลความเรียบร้อยของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายภายในกองนโยบายและแผน ให้ค าปรึกษาใน
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการประชุมต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(5) งำนออกแบบก่อสร้ำง มีหน้าที ่
 - จัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยศึกษา วิเคราะห์ (ผังบริเวณ จ านวนนักศึกษา

บุคลากร เพ่ือก าหนดพ้ืนที่อาคาร) จัดท าผังแม่บทการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพและ
ประหยัดงบประมาณ 
    - งานสถาปัตยกรรม โดยส ารวจพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง ระดับที่ดินและถนน น้ าประปา ไฟฟ้า ทิศทาง
ลมและแสงแดด สภาพแวดล้อม ก าหนดพ้ืนที่ใช้สอย ตามลักษณะการใช้งาน โดยร่วมมือกับวิศวกรด้านต่างๆ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและร่วมมือกับเจ้าของโครงการ ก าหนดรูปทรงอาคาร (รูปด้าน รูปตัด) ก าหนดรายละเอียด
แบบขยายต่างๆ เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง ตรวจสอบการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 - งานวิศวกรรมโยธา  โดยจัดท าผัง ฐานราก-เสา คาน-พ้ืน หลังคา ให้สอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรม 
ค านวณโครงสร้างอาคารและออกแบบโครงสร้าง ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบโครงสร้าง ตรวจสอบการเขียน
แบบโครงสร้าง 

- งานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจัดท าผังระบบไฟฟ้า ค านวณโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบ Load schedule 
ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบไฟฟ้า ตรวจสอบการเขียนแบบไฟฟ้า 
 - งานวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยจัดท าแปลนงานน้ าดี น้ าทิ้ง โสโครก ให้สอดคล้องกับแบบ
สถาปัตยกรรม ออกแบบระบบประปาสุขาภิบาล และออกแบบ ตรวจสอบการเขียนแบบระบบสุขาภิบาล 
 - ประมาณราคากลาง โดยรับเรื่องจากหัวหน้ากลุ่มหรือสถาปนิกผู้ออกแบบ เตรียมงาน ศึกษา
แบบรูปอย่างคร่าวๆ แยกปริมาณวัสดุตามประเภทของงานออกแบบ รวบรวมปริมาณวัสดุตามประเภทของงาน
กรอกราคาตามประเภทของงาน และก าหนดค่า Factor F (ดัชนีกรมบัญชีกลาง) แบ่งงวดงานและก าหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 
 - เขียนแบบ โดยส ารวจพ้ืนที่ พร้อมสถาปนิกผู้ออกแบบท าเค้าร่างพ้ืนที่ที่จะท าการออกแบบ 
เขยีนแบบตามที่สถาปนิก วิศวกรได้ออกแบบไว้ แก้ไขแบบ 
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- การควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับค าสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบ
ก่อสร้าง ควบคุมงาน โดยควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปและข้อก าหนดในสัญญา ขอใช้วัสดุ โดยตรวจสอบว่า
ตรงกับรูปรายการหรือไม่อย่างไร การเปลี่ยนแปลงรายการ โดยให้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไป เพ่ือหลัก
วิชาการช่างที่ดี โดยราชการไม่เสียประโยชน์และไม่ขอเพ่ิมเงินและเวลา ตรวจงานและควบคุมงานให้เป็นไปตาม
แผน การส่งมอบงานแต่ละงวดผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญา  
และการส่งมอบงานก่อสร้าง 
 - การตรวจรับพัสดุ โดยศึกษารายละเอียดทั้งหมดของสัญญา มอบพ้ืนที่ก่อสร้างตามแบบรูป
รายการ ประชุมระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง และแนะน าผู้ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบผัง (ตรวจสอบ
ระดับ ต าแหน่งที่ตั้งอาคาร ความกว้างยาวของอาคาร ระยะระหว่างช่วงเสา ความตั้งฉากของมุมอาคาร และอาคาร
ข้างเคียง) อนุมัติวัสดุให้ตรงตามที่รายการก าหนด เปลี่ยนแปลงรายการ โดยเปรียบเทียบคุณภาพราคาและไม่ท าให้
ราชการเสียผลประโยชน์ การตรวจรับพัสดุ โดยดูจากบันทึกควบคุมงาน จัดท าหนังสือส่งมอบงาน บันทึกงานแล้ว
เสร็จจากผู้ควบคุมงาน โดยเนื้องานต้องครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา พิจารณาขยายเวลา พิจารณาค่าปรับ          
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เสนออนุมัติ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ) ประธานตรวจรับพัสดุ ส่งผลการค านวณ ค่า K ให้กอง
คลัง 
 - ค่า K โดยตรวจสอบสัญญาจ้างว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตรวจสอบสูตรค่า K ในสัญญา
ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาหรือ TOR ว่ามีเงื่อนไขเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้างเสนอ
ราคา เพ่ือใช้ดัชนีเดือนเปิดซองราคา ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเพ่ือใช้ดัชนีเดือนที่ส่งมอบงาน ดาวน์โหลด
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์  ค านวณค่า K ตามหลักเกณฑ์ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ค านวณ
รายการสิ่งก่อสร้างที่หักค่างาน ค านวณรายการครุภัณฑ์ที่หักค่างาน ค านวณเงินชดเชยแต่ละงวดงาน ในกรณีผู้
รับจ้างท างานล่าช้ากว่าสัญญาต้องค านวณค่า K เปรียบเทียบกัน ระหว่างค่า K ของเดือนสุดท้ายตามสัญญากับค่า 
K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วใช้ค่า K ที่มีค่าน้อยกว่า ส่งรายการค านวณค่า K ให้ประธานตรวจรับพัสดุ 

- ตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง โดยตรวจสอบชื่อโครงการ/งบประมาณ ตรวจสอบปริมาณวัสดุ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง ตรวจค่า Factor F ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
กลาง ตรวจสอบค่าวัสดุ/ค่าแรงงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง ตรวจสอบเอกสารการ 
สืบราคาค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน ปริมาณวัสดุสอดคล้องกับแบบรูปรายการ และตรวจสอบราคากลางต้องไม่เกิน
งบประมาณท่ีได้รับ 

- แสกนและพิมพ์แบบ โดยตรวจสอบแบบรูปและรายการประกอบแบบให้ตรงกับใบรับรองแบบรูป 
ตรวจสอบลายเซ็นผู้รับผิดชอบแบบรูป แสกนแบบรูปเก็บเป็นไฟล์ PDF บันทึกรายการสิ่งก่อสร้างลงในสมุด
ทะเบียนแบบรูป พิมพ์แบบและรายการมาตรฐานการก่อสร้างส่งให้กองคลัง/คณะ ด าเนินการจัดจ้าง จัดเก็บแบบ
กระดาษไขต้นฉบับ 
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(6) งำนบริหำรทั่วไป มีหน้าที ่
  - ท างานสารบรรณ โดยลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือ วิเคราะห์กลั่นกรอง
เรื่อง จัดแฟ้มเสนอ แจ้งเวียน ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หนังสือราชการ ปิดประกาศข่าวสาร บริการติดต่อสื่อสาร
ของทางราชการ ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก จัดเก็บเอกสารและจัดระบบ
เอกสารเป็นหมวดหมู่จ าแนกตามระเบียบราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ 
  - ท างานด้านบุคลากร บริหารอัตราก าลังภายในหน่วยงาน โดยการควบคุม ก ากับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง เรื่องงานของบุคลากร ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน
ในระบบ HRM การพัฒนาบุคลากร สรุปเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับและเสนอใบลา จัดท าข้อมูลการลาและ
รายงานผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ
บ านาญ และเงินทดแทน ตรวจสอบและเสนอขอปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติบุคลากรของหน่วยงาน ด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
  - จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ โดยวางระบบเสนอความต้องการในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตามเวลาที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 
  - ท างานการพิมพ์ โดยจัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสาร ด าเนินการ และ
ควบคุมจัดพิมพ์ การจัดท ารูปเล่ม การเก็บรักษา และการท าลายเอกสาร 
  - การเงนิและบัญชี  โดยด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และรับจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระบบแบบแผนของ
ทางราชการ 
  - ประสานงานประชุม โดยจัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม อ านวยความ
สะดวกในการประชุม จัดท ารายงานการประชุม 
 - ท างานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ที่เกี่ยวข้อง
ตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ประสานงานในหน่วยงานระดับคณะ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
จัดท า SAR พร้อมเตรียมหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส าหรับการตรวจประเมินภายในของ
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนส่งเสริม ปรับปรุงข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) ของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 - ท างานด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน จัดท าแผนการจัดการความรู้/
ประเมินแผน สร้างและพัฒนาช่องทางในการจัดการความรู้  สร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกในเรื่องการจัดการ
ความรู้ 
 - อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงานภายในหน่วยงาน 
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2.2 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
2.2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้ 
 
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป  

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน ของสถาบันอุดมศึกษา การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  
การจัดท าข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย 
 (2) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็น
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
 (3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 



15 
 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ด้ำนกำรบริกำร 

 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ     
ที่เป็นประโยชน์ 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน  
อุดมศึกษาก าหนด 
 
 2.2.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางจุฑาภรณ์  เทพธานี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี    
2. จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 
3.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 3 ปี    
4.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. วิเคราะห์การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
7. จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
8. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
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 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) ดังนี้ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน : การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการ (ครั้งที่ 1) เพื่อรับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแจง้เวียนให้หน่วยงานรับทราบ 

หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

หน่วยงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

A 

แจ้งเวียนค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัย 

ก าหนดวัตถุประสงค ์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ประเมินมาตรการควบคุม 

อธิบายไว้ใน 4.2.1 

อธิบายไว้ใน 4.2.6 

อธิบายไว้ใน 4.2.5 

อธิบายไว้ใน 4.2.2 

อธิบายไว้ใน 4.2.4 

อธิบายไว้ใน 4.2.3 

อธิบายไว้ใน 4.2.8 

อธิบายไว้ใน 4.2.7 
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แจ้งเวียนหน่วยงานให้น าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยัไปปฏิบัต ิ
 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 
 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 
 

A 

เสนอแผน 
ต่อที่ประชุมผูบ้ริหารระดับสูง 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (รอบคร่ึงปีแรก) 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อที่ประชุมผูบ้ริหารระดับสูง 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (รอบคร่ึงปีหลัง) 
 

B 

อธิบายไว้ใน 4.2.9 

อธิบายไว้ใน 4.2.10 

อธิบายไว้ใน 4.2.11 

อธิบายไว้ใน 4.2.12 

อธิบายไว้ใน 4.2.13 

อธิบายไว้ใน 4.2.14 

อธิบายไว้ใน 4.2.15 
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รายงานผลต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 

รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั 

B 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อที่ประชุมผูบ้ริหารระดับสูง 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 3) เพื่อรายงานผลการด าเนนิงานรอบ 12 เดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 
(เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

กองนโยบายและแผนไม่ต้องปฏิบัติในสว่นนี้) 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รายงานต่อกระทรวงการคลัง 
(เป็นหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  

กองนโยบายและแผนไม่ต้องปฏิบัติในสว่นนี้) 

 

สิ้นสุด 

อธิบายไว้ใน 4.2.16 

อธิบายไว้ใน 4.2.17 

อธิบายไว้ใน 4.2.19 อธิบายไว้ใน 4.2.18 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

 
3.1 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร มีหลักเกณฑว์ิธีการปฏิบัติ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
 - นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 - เกณฑ์ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   
 - วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 - ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
 - กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 - ประเภทของความเสี่ยง 
 - การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 - การระบุความเสี่ยง 
 - การประเมินความเสี่ยง 
 - การประเมินมาตรการควบคุม 
 - การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 - การรายงานผลความเสี่ยง 
 - การติดตามผลและการทบทวน    
 

3.1.1 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีหลักการและความ
จ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก 

3.1.1.1 มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 3.1.1.2 มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วน
ราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 



21 
 

(1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

3.1.1.3 มหาวิทยาลัยต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557, พฤษภาคม 2558 องค์ประกอบด้าน
การบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเชื่อมโยง ดังนี้  

(1) ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

(2) ชนิดของตัวบ่งชี้ คือกระบวนการ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนิน
พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุฯภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(3) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3.1.1.4 มหาวิทยาลัยต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มีพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คือ มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการ
วิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 5.3 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  (มิติที่ 3 ด้าน
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ประสิทธิภาพ) สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร ระยะ 15 ปี คือ ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ดัชนีชี้วัดระยะ 5 ปี คือ ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของ
มหาวิทยาลัย  

3.1.1.5 มหาวิทยาลัยต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย ในรอบประจ าปีงบประมาณ (12 เดือน) 

3.1.1.6 มหาวิทยาลัยต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในรอบประจ าปีงบประมาณ (12 เดือน) 
 

3.1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงจ านวน 4 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 
ระดับสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ และระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 3.1.2.1 ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดี ประกอบด้วย 

 อธิการบดี เป็นประธาน 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นรองประธาน 

 บุคลากรอ่ืนๆ    ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนจะอธิบายถึงการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

3.1.2.2 ระดับคณะ รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณบดี ประกอบด้วย 
 คณบดี  เป็นประธาน 
 รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธาน 
 บุคลากรอ่ืนๆ    ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.1.2.3 ระดับสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย/ส านัก/กอง ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 หัวหน้าหน่วยงาน สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ เป็นประธาน 
 รองหัวหน้าหน่วยงาน  เป็นรองประธาน 
 บุคลากรอ่ืนๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.1.2.4 ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบโดย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นประธาน 
 บุคลากรอ่ืนๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภำพที่ 3.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีการควบคุม

กิจกรรม และกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย หรือให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึ งการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1.3.1 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการ 
3.1.3.2 ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
3.1.3.3 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
3.1.3.4 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปรกต ิ
 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวทิยาลัย 

 

อธิการบดี 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลยั 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

คณบด ี หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับคณะ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับสถาบัน/ส านัก/ศูนย ์

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต้องมีการก าหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านการ
วิเคราะห์บริบทจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายในปีนั้นๆ 
(Agenda) รวมถึงก าหนดให้มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย 

 
  3.1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 3.1.4.1 พิจารณาทบทวนภาระงานที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือวิเคราะห์
เหตุการณ์ หรือโอกาสทีอ่าจท าให้มหาวิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
 3.1.4.2 ให้น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย มาเป็นประเด็นประกอบการ
พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 3.1.4.3 ภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานปรกติและวิเคราะห์แล้วยังไม่
พบปัญหา แตห่น่วยงานภายนอกก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน  
 

3.1.5  วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3.1.5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ท่ีจะเกิดในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3.1.5.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
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3.1.6 ผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มีดังนี้ 

ตำรำง 3.1 แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (1) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง 
 (2) ให้ค าเสนอแนะน าแผนบริหารความเสี่ยง 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 

(1) ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(2) ให้ความเห็นต่อรายงานผลการสอบทานและประเมินประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(3) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงทราบ 
(4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ 

(3) อธิการบดี (1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั้ง
มหาวิทยาลัย 

 (2) ก ากับติดตามการบริหารความเสี่ยง 
 (3) ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง 
 (4) เสนอรายงานการควบคุมภายในต่อหน่วยงานภายนอก 
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย  

(1) ก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

 (2) รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง 

 (3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 (4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  

ของงวดก่อน 
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (1) น านโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ 
คณะ/ สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ (2) รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ

เสียหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในหน่วยงาน และประเมิน
ความเสี่ยง 

 (3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน 
 (4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  

ของงวดก่อน 
 (5) จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
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ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
(6) คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ (1) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
ศูนย ์ (2) ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน 
 (3) เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน 
 

3.1.7 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ใช้หลักการ
บริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของ COSO มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความ
เสี่ยง โดย COSO มีรายละเอียด ดังนี้  

COSO : The Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Commission คือ
สมาคมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และได้ประกาศกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรในปี 
พ.ศ. 2547 ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยทั่วกัน (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ : 2560) 

 
3.1.8 ประเภทของควำมเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีประเภทของความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน เพ่ือให้
เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ตัวอย่างประเภทของความเสี่ยง (เกศริน ภัทรเปรมเจริญ 
: 2557) 

(1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
(2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
(3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงา 

                     ระบบประกันคุณภาพ 
(5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ 
    บุคลากร 
(6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
ทั้งนี ้สามารถพิจารณาความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
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 3.1.9 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  การก าหนด
วัตถุประสงค์ในมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ ตั้งแต่มหาวิทยาลัย ลงมาเป็นล าดับจนถึงระดับกิจกรรมและระดับบุคคล 
และการก าหนดวัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวม
บรรลุเป้าประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ระดับ 

(1) วัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

(2) วัตถุประสงค์ระดับคณะ สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/ส านักงานอธิการบดี เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 

(3) วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลักที่ส าคัญที่ตอบสนองให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์    
 การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน โดยเทคนิคการก าหนดวัตถุประสงค์มีหลายเทคนิควิธี ได้แก่ 

- มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
- สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
- สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
- มีความสมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
- มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

 3.1.10 กำรระบุควำมเสี่ยง  
 การระบุความเสี่ยง เป็นเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลเชิงลบ ท าให้
หน่วยงานสูญเสียคุณค่า หรือขัดขวางวัตถุประสงค์ โดยเกิดจากทั้งสาเหตุปัจจัยภายใน (สามารถควบคุมได้) และ
สาเหตุปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถควบคุมได้) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึง (ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2552) 

(1) สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

(2) สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน  

การระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน มีเทคนิคในการระบุความเสี่ยง ดังนี้ 
- การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
- การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร 
- การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้ันตอนที่ส าคัญ 
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- การระบุความเสี่ยงโดยการพยากรณ์ (Forecast) สถานการณ์ความไม่แน่นอนของโอกาส 
ที่จะเกิดความเสี่ยง  

- การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario) จากการตั้งค าถาม “what-if” 
เพ่ือพิจารณาให้เห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

คู่มือฉบับนี้จะระบุความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) ระบุความเสี่ยง หรือผลของความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอน ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงมีดังนี้  
- พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/กิจกรรมคืออะไร 
- ระบุว่ามีเหตุการณ์ พร้อมทั้งสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง  
- จัดประเภทของความเสี่ยง 

(2) ระบุปัจจัยเสี่ยง คือต้นเหตุของความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอน 
 

 3.1.11 กำรประเมินควำมเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับประเมินความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนด
เกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจ
การตัดสินใจของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา  
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ดังนี้ (ศรีวรรณ์ ทาปัญญา : 
2557) 

- ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 
- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
- ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

3.1.12 กำรประเมินมำตรกำรควบคุม 
เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับคู่มือเล่มนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วหน่วยงาน
จะท าการวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวแล้วหรือไม่  
ซึ่งปรกติจะมีกิจกรรมควบคุมอยู่แล้ว แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่ก าหนด จึงจ าเป็นที่
หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเหล่านั้นก่อน  
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3.1.13 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย

หรือ คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ และส านักงานอธิการบดี เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง (ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล : 
2557) 

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือน ามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดย
สามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้หลายวิธี ดังนี้ 
 (1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับบุคลากร  
 (3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัท
ประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 (4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป 

วิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือ
บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยงส าคัญเพียงเรื่องเดียว ดังนั้น เมื่อ
หน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของ
แต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก  (จิรพร  
สุเมธีประสิทธิ์ : 2560) 
 (1) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 

(2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่ 



30 
 

 (3) กรณีท่ีหน่วยงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้ก าหนดวิธีการควบคุม
ในแผนบริหารความเสี่ยง 

 (4) ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมี
ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้น ามา
ระบุการควบคุมภายในแผนบริหารความเสี่ยง  

 
 3.1.14 กำรรำยงำนผลควำมเสี่ยง  
 การรายงานผลความเสี่ยง เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนจัดการความ
เสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความ
รุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล เป็นการประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้หรือไม่ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้  
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงาน
ทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก และหรือสูง มาก าหนดวิธีการ
ควบคุมเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดท ารายงาน ดังนี้ 

(1) ระดับมหาวิทยาลัย ให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี และจัดส่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามปีงบประมาณ 

(2) ระดับคณะ ให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ตามปีงบประมาณ 

(3) ระดับสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 
สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามปีงบประมาณ 

(4) ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และจัดส่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
 3.1.15 กำรติดตำมผลและกำรทบทวน  

การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว 
เพ่ือให้มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ   
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ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบ
รายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การก าหนดความถี่ในการติดตามผล เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 2 
ครั้งต่อปี (ทุก 6 เดือน) ได้แก่ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม และการทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของ
แนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็น
ประจ าทุกป ี

 
3.2 ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

3.2.1 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ต้องมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการครบถ้วน ซึ่งมีตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง อาทิ 
คณบดีเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ เป็นผู้น ากรอบ
นโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ไปจนถึงบุคลากรที่มีหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง  รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.1 มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ ซึ่งส่วนมากไม่มีการประเมิน
มาตรการควบคุม ท าให้ไม่ทราบว่าวิธีการควบคุมความเสี่ยงเดิมนั้นป้องกันหรือลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้หรือไม่ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเดิมนั้นก่อน ถ้าประเมินแล้วพบว่าการ
ควบคุมนั้นไม่ได้ผลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการความเสี่ยงต้องพิจารณาแผนความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นใหม่ 

3.2.3 ทุกกระบวนการของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง 
และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ประสบผลส าเร็จ และควรให้ความส าคัญ    
กับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนของการก าหนดเป้าหมาย เพ่ือลดความเสี่ยง โอกาส หรือผลกระทบที่จะท า
ให้มหาวิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมายแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3.2.4 ผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าความเสี่ยงไม่ใช่ปัญหา (ปัญหา หมายถึง สภาพ
ในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ) แต่ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ความเสี่ยง
ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเข้าใจผิดพลาดอาจด าเนินการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงผิดได้ ส่งผลกระทบให้การจัดการความเสี่ยงไม่มีประสิทธิภาพ 
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3.2.5 การมอบหมายหน้าที่และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนงานบุคลากรและศักยภาพของบุคลากร หากมอบหมายผู้รับผิดชอบผิดอาจไม่เกิด
กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

3.2.6 ในขั้นตอนการระบุความเสี่ยง ไม่ควรน าผลกระทบมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง และต้องระดมสมอง
หรือรวมกลุ่มระบุความเสี่ยง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย ให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หากไม่ร่วมระดมสมอง ความเสี่ยงที่ได้จะไม่ครอบคลุมขั้นตอน
ส าคัญในการปฏิบัติงาน อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้   

3.2.7 เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่า ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือ
ไม่ได้ด าเนินการ และพบว่ายังมีความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานท่านอยู่ ให้น ามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยงต่อในปีถัดไปด้วย 
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บทที่ 4 
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 
4.1 กิจกรรม/แผนกำรปฏิบัติงำน 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มืองาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
มีกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตำรำง 4.1 แสดงกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เวลำด ำเนินกำร หมำย

เหตุ ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 – 3 (ของปีงบประมาณ พ.ศ.ใหม่) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ความเสีย่ง 

             

2. แจ้งเวียนค าสั่ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

             

3. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

             

4. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง (ครั้งท่ี 1) เพื่อรับ
นโยบาย และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
รับทราบ 

             

5. หน่วยงานจัดท าแผนบรหิาร 
ความเสีย่งของหน่วยงาน 

             

6. หน่วยงานส่งแผนบริหาร 
ความเสีย่งให้มหาวิทยาลัย 

             

7. เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งรวบรวมแผนบรหิาร 
ความเสีย่งของหน่วยงาน 

             

8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง (ครั้งท่ี 2) เพื่อจัดท าแผน
ของมหาวิทยาลัย 

             

9. เสนอแผนต่อท่ีประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง 

             

10. แจ้งเวียนหน่วยงานให้น าแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั
ไปปฏิบตั ิ

             

11. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  
(รอบครึ่งปีแรก) 
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กิจกรรม 
เวลำด ำเนินกำร หมำย

เหตุ ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 – 3 (ของปีงบประมาณ พ.ศ.ใหม่) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. ติดตามการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 

             

13. รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อที่ประชุมผูบ้ริหารระดับสูง 

             

14. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  
(รอบครึ่งปีหลัง) 

             

15. ติดตามการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 

            

เดือน
ต.ค.  
ถึง ธ.ค. 
ของปีงบ- 
ประมาณ
ถัดไป 

16. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง (ครั้งท่ี 3) เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

            

17. รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อที่ประชุมผูบ้ริหารระดับสูง 

            

18. รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

            

19. รายงานผลต่อกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

            

 
4.2 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้     
ได้อธิบายขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง แจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 1) เพ่ือรับนโยบายการบริหาร-
ความเสี่ยง และแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบ หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมี  
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) ระบุความเสี่ยง 3) ประเมินความเสี่ยง 4) ประเมินมาตรการควบคุม 
หลังจากนั้น หน่วยงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 2) เพ่ือจัดท าแผน-
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เสนอแผนต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง แจ้งเวียนหน่วยงานให้น าแผน- 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (รอบครึ่งปีแรก) ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง การบริหาร/
จัดการความเสี่ยง (รอบครึ่งปีหลัง) ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 3) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง  รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  (ภายใน)  
และคณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย จนถึงรายงานผลต่อหน่วยงานภายนอกต่อไป  
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ซึ่งสามารถสรุปเป็นเทคนิคการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ไดด้ังนี้ 
 

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมเสี่ยง  
การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร เป็นการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้มีอ านาจสั่งการ เพ่ือจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยและมอบหมายงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงคต์ามที่ได้ก าหนดไว้ 

4.2.1.1 ค ำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4.2.1.2 ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้ นปีปฏิทิน 

ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
4.2.1.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค าสั่ง ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวาง

ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
4.2.1.4 ข้อควำม ให้อ้างเหตุผลที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึง - 

ลงข้อความที่สั่งและปีงบประมาณที่ใช้บังคับ 
4.2.1.5 รำยละเอียดคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ให้มีการก าหนดบุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ตามต าแหน่ง ได้แก่  
   (1) คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  
 - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นรองประธานกรรมการ 
 - ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ 
 - ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1) พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ 

มหาวิทยาลัยรวมถึงการทบทวนเป็นประจ าและสม่ าเสมอในนโยบาย แนวทาง และ
กรอบการบริหารความเสี่ ยง  เ พ่ือให้ เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ 

2) พิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัย 
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3) รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4) อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
5) ให้การสนับสนุน ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

6) ให้ค าแนะน าและให้มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

7) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

8) ก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน 
 (2) คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานกรรมการ 
 - ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นกรรมการ 
 - หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการ 
 - เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ  
 - ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 - เจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1) ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้

เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2) บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยให้มีการตั้ง

คณะท างานบริหารความเสี่ยงและคณะท างานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) วิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
4) ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 
5) จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (Plan) ด าเนินการตาม

แผน (Do) การติดตามผล วิเคราะห์ผล และประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
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(Study) และท าการวิเคราะห์ผลการประเมินจัดท ามาตรการจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในให้เป็นระบบที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอ านวยการเป็นระยะ 
 

4.2.1.6 ส่ัง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
4.2.1.7 ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
4.2.1.8 ต ำแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 
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ภำพ 4.1 ตัวอย่างค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.1 ค าสั่ง 
4.2.1.2 ท่ี 

4.2.1.3 เร่ือง 

4.2.1.5 รายละเอยีด 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

4.2.1.4 ขอ้ความ 
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4.2.1.5 รายละเอยีด 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (ตอ่) 
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4.2.1.5 รายละเอียด 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (ตอ่) 

4.2.1.6 ส่ัง ณ วนัท่ี 

4.2.1.7 ลงช่ือ 

4.2.1.8 ต าแหน่ง 
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4.2.2 แจ้งเวียนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลที่มีชื่อ 

ตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้มีอ านาจสั่งการ  เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ 

 4.2.2.1 ส่วนรำชกำร ให้ลงหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติสังกัดอยู่ ได้แก่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 0-2665-3733  
 4.2.2.2 ที ่ให้ลงอักษรย่อของหน่วยงานนั้นๆ/เลขที่ออกบันทึกข้อความ 
 4.2.2.3 วันที่ ให้ลงวันที่ออกบันทึกข้อความ 
 4.2.2.4  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกบันทึกข้อความ ได้แก ่ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร- 
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 4.2.2.5 เรียน ให้ใส่ชื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
 4.2.2.6 วัตถุประสงค์ ให้ใส่วัตถุประสงค์ในการแจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อาทิ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการบริหาร -
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ..........(ใส่หมายเลข
ค าสั่ง)/..........(ใสป่ ีพ.ศ.ท่ีค าสั่งออก) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............(ใส่ปี พ.ศ.ที่จัดท าความเสี่ยง) สั่ง ณ วันที่ ........................   
(ใส่วันที่ที่สั่ง) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (แนบค าสั่ง) และหากมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อใด กองนโยบายและแผนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 4.2.2.7 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกบันทึกข้อความ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ 
 4.2.2.8 ต ำแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกบันทึกข้อความ 
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ภำพ 4.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่องส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

4.2.2.2 ที ่

4.2.2.1 ส่วนรำชกำร 

หวัหนา้หน่วยงานในสงักดั มทร. 

4.2.2.4  เรื่อง 

4.2.2.3 วันที ่

4.2.2.5 เรียน 
รำชกำร 

4.2.2.6 วัตถปุระสงค ์

4.2.2.7 ลงชื่อ 

4.2.2.8 ต ำแหน่ง 
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4.2.3 เชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ผู้ปฏิบัติงานเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  

รับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ หากมีก าหนดการประชุมที่แน่นอน ผู้ปฏิบัติงานสามารถแจ้งก าหนดการ 
ไปพร้อมกับการแจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ 
 

4.2.4 ประชุมคณะกรรมกำร (ครั้งที่ 1) เพื่อรับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแจ้งเวียนให้หน่วยงำน
รับทรำบ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการปีงบประมาณละ -  
2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพ่ือรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มหาวิทยาลัย
มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ-
โอกาสที่ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย หรือให้ระดับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  การประชุมคณะกรรมการ (ครั้งที่ 1)             
มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

4.2.4.1 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
4.2.4.2 วางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
4.2.4.3 ก าหนดนโยบาย และรับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
4.2.4.4 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา ดังนี้ 

 (1) พิจารณาความเสี่ยงที่ต้องเร่งด าเนินการตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ  
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็น Digital University การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศไทย 4.0 และการหารายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 (2) ทบทวนภาระงานที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น -  
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้พิจารณาความเสี่ยงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 - ศึกษาและวิเคราะห์ว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การด าเนินงานตาม -
ยุทธศาสตร์ก่อนหน้า ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งระดับภาพรวม มหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงาน 
  - พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ผลการตรวจ SAR) ที่ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
  - พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ปีก่อนหน้า ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้พิจารณา  
หาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
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  (3) ให้น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน มาเป็นประเด็นประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  (4) ให้น าภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ซึ่งกรมบัญชีกลางก าหนดให้มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
 4.2.4.5 ให้น าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ไปบริหารจัดการทั่วทั้งหน่วยงาน 
 4.2.4.6 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน  
และ 12 เดือน 
 4.2.4.7 ให้เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรับทราบ 
 

4.2.5 หน่วยงำนจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
เมื่อหน่วยงานได้รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้

หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ 4.2.4 โดยแยกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Agenda) ของปีนั้นๆ 
ประกอบกับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต โดยพิจารณาปัจจัย
ภายนอกมาเป็นแนวทางประกอบการจัดท าแผนบริหาร โดยให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตาม
แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S มีเทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

4.2.5.1 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมวำระเร่งด่วนที่เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย  
 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A1 ทั้งนี้ จัดท าให้ครบตามทุกวาระเร่งด่วนที่เป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย วาระเร่งด่วนที่ 1 ใช้รหัส A1 ท าจนครบทุกวาระเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.2.5.2 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 5 ยุทธศำสตร์
แบบฟอร์ม ได้แก่ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S1   
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S2  

   กิจกรรมความเสี่ยงด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S3  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S4  
  กิจกรรมความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S5  

   กิจกรรมความเสี่ยงด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A1 และ RMUTP – ERM.S1 ถึง 
RMUTP – ERM.S5 มีเทคนิคการกรอกข้อมูลเหมือนกัน  

 
คู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนจะอธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเป็นช่อง ดังนี้ 

ช่องท่ี (1) ควำมเสี่ยง 
(ให้กรอกควำมเสี่ยง) 

 ให้คัดเลือกความเสี่ยงจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดความเสี่ยง
ที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด กิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมเป้าหมายในการด าเนินงานให้มากกว่าปกติ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ 

2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน  
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 
 ช่องท่ี (2) ประเภทของควำมเสี่ยง 

 (ให้กรอกประเภทของควำมเสี่ยง) 
 ประเภทของความเสี่ยงมีหลายเรื่องและหลายแหล่งที่มา แต่ความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรครอบคลุมด้านต่างๆ โดยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มี 6 ด้าน และก าหนดให้แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงานจะต้องมี
ประเภทของความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านเพ่ือให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยมี
ประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่ 

2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
7) ความเสี่ยงอ่ืนๆพิจารณาความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของหน่วยงานหาก

เป็นประเภทความเสี่ยงด้านอื่นๆ โปรดระบุประเภทความเสี่ยงนั้นด้วย 
กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
ช่องที่ (3) ปัจจัยเสี่ยง 
(ให้กรอกปัจจัยเสี่ยง) 

ให้หน่วยงานกรอกปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง โดยปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยงนั้น
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือ
เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยของความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือเป็นการระบุ
สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ช่องที ่(4) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(ใหเ้ตรียมกำรกรอกข้อมูลในช่อง 4.1.1 – 4.1.4) 
 การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง หรือ การประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาระดับ  

ความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยประเมิน 2 มิติ คือ มิติด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และมิติระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
 

ช่องท่ี (4.1) กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(ใหเ้ตรียมกำรกรอกข้อมูลในช่อง 4.1.1 – 4.1.4) 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่ มีจ ากัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯของหน่วยงาน จะต้องก าหนดเกณฑ์
ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล
สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของ
หน่วยงาน  

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์
อย่างพอเพียงส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการ
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เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ (โภไคย ศรีรัตโนภาส : 2557) 

 
กำรกรอกข้อมูลในช่อง 4.1.1 – 4.1.4 มีดังนี้ 
 
ช่องท่ี (4.1.1) โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
(ให้กรอกตัวเลขโอกำส) 

 ให้หน่วยงานก าหนด เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)1  โดย
พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หรือที่หน่วยงานอาจจะต้องเผชิญ ซึ่งอาจจะพิจารณาได้จาก
สิ่งแวดล้อมจากการท างาน การประเมินหรือการคาดการณ์จากประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสถิติของเหตุการณ์ในอดีต เป็นต้น ว่ามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด โดยดูตาม
เกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดให้ ดังนี้ (ศรีวรรณ์ ทาปัญญา : 2557) 
 
ตำรำง 4.2 แสดงระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน 
4 สูง มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน 
3 ปานกลาง มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน 
2 น้อย มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน 
1 น้อยมาก มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี 

 
 

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 
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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 แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

หมำยเหตุ : 1คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นผู้ พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) 
 

ช่องท่ี (4.1.2) ผลกระทบของควำมเสี่ยง 
(ให้กรอกตัวเลขระดับผลกระทบ) 

 ก่อนที่จะด าเนินการกรอกตัวเลขระดับผลกระทบ ให้หน่วยงานก าหนด เกณฑ์มำตรฐำนระดับ
ควำมรุนแรงของผลกระทบจำกควำมเสี่ยง (Impact)2 โดยระบุรายละเอียดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อ
ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดข้ึน และพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ให้ดูตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ดังนี้ (ศรีวรรณ์ ทาปัญญา : 2557) 

ตำรำง 4.3 แสดงผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (เชิงปริมำณ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการบรรลุน้อยกวา่ร้อยละ 80 
4 สูง ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการบรรลุน้อยกวา่ร้อยละ 80-84 
3 ปานกลาง ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการบรรลุน้อยกวา่ร้อยละ 85-89 
2 น้อย ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการบรรลุน้อยกวา่ร้อยละ 90-94 
1 น้อยมาก ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการบรรลุน้อยกวา่ร้อยละ 95 
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ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (เชิงปริมำณ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานนอ้ยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 60 
4 สูง หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตัง้แต่ 

ร้อยละ 61-70 
3 ปานกลาง หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตัง้แต่ 

ร้อยละ 71-80 
2 น้อย หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตัง้แต่ 

ร้อยละ 81-90 
1 น้อยมาก หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 

90 ขึ้นไป 
 

 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ผลการด าเนินงานการมีงานท าของบัณฑิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 
40 

4 สูง ผลการด าเนินงานการมีงานท าของบัณฑิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 
31-40 

3 ปานกลาง ผลการด าเนินงานการมีงานท าของบัณฑิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 
21-30 

2 น้อย ผลการด าเนินงานการมีงานท าของบัณฑิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 
11-20 

1 น้อยมาก ผลการด าเนินงานการมีงานท าของบัณฑิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 10 
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ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพยำกร (เชิงปริมำณ) 
 ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน
มากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป 

4 สูง กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน
ตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท 

3 ปานกลาง กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน
ตั้งแต่ 100,001-500,000 บาท 

2 น้อย กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สินเสียหายจ านวนเงิน
ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 

1 น้อยมาก กรณีท่ีท าให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน/มีทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน
จ านวนเงิน 50,000 บาท 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 20% 
4 สูง มีความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 15-20% 
3 ปานกลาง มีความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 5-15% 
2 น้อย มีความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 2.5-5% 
1 น้อยมาก มีความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 2.5% 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพยำกร (เชิงปริมำณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

4 สูง มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 3 - 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

3 ปานกลาง มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 1 - 3% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

2 น้อย มูลค่าความเสียหายทางการเงินมากกว่า 0.5 - 1% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 

1 น้อยมาก มูลค่าความเสียหายทางการเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่
ผ่านมา 
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ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทส มากกว่า 24 ชั่วโมง 
4 สูง การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทส มากกว่า 12 - 24 ชั่วโมง 

3 ปานกลาง การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทส มากกว่า 3 -12 ชั่วโมง 

2 น้อย การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทส มากกว่า 1 - 3 ชั่วโมง 

1 น้อยมาก การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง 
 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร (เชิงปริมำณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 40%  
4 สูง การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 30 - 40% 
3 ปานกลาง การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 20 - 30% 
2 น้อย การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 10 - 20% 
1 น้อยมาก การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% 

 

 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร (เชิงปริมำณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานอย่างรุนแรงมาก เช่น หยุด
ด าเนินการ มากกว่า 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เชน่ หยุดด าเนินการ 1 เดือน 
3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 
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ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร (เชิงปริมำณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการน้อยกว่าร้อยละ 60 
4 สูง ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 60-70 
3 ปานกลาง ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 71-80 
2 น้อย ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 81-90 
1 น้อยมาก ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการเกิดกว่าร้อยละ 90 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยและภัยพิบัติ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต 
4 สูง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
3 ปานกลาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนมากต้องเข้ารับการรักษาในคราวเดียวกัน 
2 น้อย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลต่อสุขภาพจ านวนน้อย 
1 น้อยมาก ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 10 ช่องทาง 
4 สูง เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 5 ช่องทาง 

3 ปานกลาง เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 3 ช่องทาง 

2 น้อย เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 1 ช่องทาง 
1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย/กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
4 สูง เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
3 ปานกลาง เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2 น้อย เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
1 น้อยมาก เกิดความล้าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน 
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ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย/กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (เชิงคุณภำพ) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 
4 สูง มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในระดับส านักวิชา/สถาบัน/ศูนย์/ส่วน/หน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบ 
2 น้อย มีผลกระทบภายในระดับงาน/ฝ่าย/สาขาวิชา 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในระดับบุคลากร 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก 
ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 

4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT และระบบความปลอดภัยทีส่่งผลต่อข้อมูลบางส่วน 
3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้าน ICT 
4 สูง เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน ICT 
3 ปานกลาง มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน ICT ที่ส าคัญอย่างทันที เมื่อความเสี่ยงปรากฏ 
2 น้อย มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้าน ICT และจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
1 น้อยมาก มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ และมีการพิจารณากลยุทธ์เพ่ือลด

ความเสี่ยงอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ 
4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในสถาบันและชุมชนโดยรอบสถาบัน 
1 น้อยมาก มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก คดีข้ึนสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด 
4 สูง คดีอยู่ชั้นศาล 
3 ปานกลาง ออกสื่อ 
2 น้อย ภายในมหาวิทยาลัย 
1 น้อยมาก ภายในส่วนงาน 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงท่ีไม่สำมำรถวัดเป็นตัวเงินได้ (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 

 
 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำนต่อบุคลำกร (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนและสร้างบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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หมำยเหตุ : 2คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) 
  
 ในคู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างความเสี่ยงเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิดเหตุซึ่งหากเกิดแล้วจะเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยสูงมาก  จึงเลือกระดับโอกำสในกำรเกิด
เหตุกำรณ์และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 
 
 
ตำรำง 4.4 แสดงระดับโอกาส 

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (เชิงคุณภำพ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดบ้ำงเป็นบำงครั้ง (เลือกระดับ 3) 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

 
 
ตำรำง 4.5 แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยและภัยพิบัติ (เชิงปริมำณ) 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก มีผู้ทุพพลภำพ หรือได้รับอันตรำยถึงชีวิต (เลือกระดับ 5) 

4 สูง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

3 ปานกลาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนมากต้องเข้ารับการรักษาในคราวเดียวกัน 
2 น้อย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลต่อสุขภาพจ านวนน้อย 
1 น้อยมาก ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่บาดเจ็บ 

หลังจากเลือกการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส (ระดับ 3) และระดับความรุนแรง (ระดับ 5)  
จากความเสี่ยงแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกณฑ์มำตรฐำนของ
โอกำสและผลกระทบ เพ่ือจัดระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
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ตำรำง 4.6 แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  
               โอกำส  (Likelihood / 
                          Frequency)     
ผลกระทบ  
Impact/Consequences)                

1.น้อยมำก 
(เกิดได้) 

2.น้อย 
(เกิดไม่บ่อย) 

3.ปำนกลำง 
(อาจเกิดขึ้นได้) 

4.สูง 
(เกิดได้บ่อย) 

5.สูงมำก 
(เกิดเกือบทุกครั้ง) 

5.สูงมำก 
(เสียหายใหญ่หลวง) 

1X5 
(แดง) 

2X5 
(แดง) 

3X5 
(แดง) 

4X5 
(แดง) 

5X5 
(แดง) 

4.สูง 
(เสียหายรุนแรง) 

1X4 
(ส้ม) 

2X4 
(ส้ม) 

3X4 
(แดง) 

4X4 
(แดง) 

5X4 
(แดง) 

3.ปำนกลำง 
(เสียหายปานกลาง) 

1X3 
(เหลือง) 

2X3 
(เหลือง) 

3X3 
(ส้ม) 

4X3 
(ส้ม) 

5X3 
(แดง) 

2.น้อย 
(เสียหายน้อย) 

1X2 
(เขียว) 

2X2 
(เหลือง) 

3X2 
(เหลือง) 

4X2 
(ส้ม) 

5X2 
(ส้ม) 

1.น้อยมำก 
(ไม่ส าคัญ) 

 1X1 
(เขียว) 

2X1 
(เขียว) 

3X1 
(เขียว) 

4X1 
(เขียว) 

5X1 
(เขียว) 

 
 

ตำรำง 4.7 ความหมายของแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  

ระดับควำมเสี่ยง ควำมหมำย 

สูงมำก 
(แดง) 

ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ และจ าเป็นต้องวางแผน
บริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน (โซนสีแดง) 

สูง 
(ส้ม) 

ระดับความเสี่ยงที่ส่วนงานจะต้องวางแผนบริหารจัดการภายในส่วนงานเอง 
(โซนสีส้ม) 

ปำนกลำง 
(เหลือง) 

ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง
มาตรการควบคุมให้ด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (โซนสีเหลือง) 

ต่ ำ 
(เขียว) 

ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว 
(โซนสีเขียว) 

 
 หน่วยงานกรอกความเสี่ยงที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์
มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ โดยมีตัวอย่างการกรอก ดังนี้ 
 ควำมเสี่ยงเรื่อง : การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  
 ใส่ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ : 3 
 ใส่ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ : 5 
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ตำรำง 4.8 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  
               โอกำส  (Likelihood / 
                          Frequency)     
ผลกระทบ  
Impact/Consequences)                

1.น้อยมำก 
(เกิดได้) 

2.น้อย 
(เกิดไม่บ่อย) 

3.ปำนกลำง 
(อาจเกิดขึ้นได้) 

4.สูง 
(เกิดได้บ่อย) 

5.สูงมำก 
(เกิดเกือบทุกครั้ง) 

5.สูงมำก 
(เสียหายใหญ่หลวง) 

1X5 
(แดง) 

2X5 
(แดง) 

กำรป้องกันกำร
ทะเลำะวิวำทของ

นักศึกษำ 

4X5 
(แดง) 

5X5 
(แดง) 

4.สูง 
(เสียหายรุนแรง) 

1X4 
(ส้ม) 

2X4 
(ส้ม) 

3X4 
(แดง) 

4X4 
(แดง) 

5X4 
(แดง) 

3.ปำนกลำง 
(เสียหายปานกลาง) 

1X3 
(เหลือง) 

2X3 
(เหลือง) 

3X3 
(ส้ม) 

4X3 
(ส้ม) 

5X3 
(แดง) 

2.น้อย 
(เสียหายน้อย) 

1X2 
(เขียว) 

2X2 
(เหลือง) 

3X2 
(เหลือง) 

4X2 
(ส้ม) 

5X2 
(ส้ม) 

1.น้อยมำก 
(ไม่ส าคัญ) 

 1X1 
(เขียว) 

2X1 
(เขียว) 

3X1 
(เขียว) 

4X1 
(เขียว) 

5X1 
(เขียว) 

 
 
 
 
เมื่อกรอกชื่อเรื่องความเสี่ยง (เรื่อง การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา) ลงในแบบฟอร์ม

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบแล้ว ความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวจะตกอยู่ในระดับสูงมำก 
(สีแดง) ให้เตรียมน ำข้อมูลไปกรอกลงในช่องที่ 4.1.3 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

กรอกชื่อเร่ืองความเส่ียง 
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 ช่องท่ี (4.1.3) ระดับควำมเสี่ยง 
(ให้กรอกระดับควำมเสี่ยง) 

  เมื่อหน่วยงานน าตัวเลขระดับคะแนนโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และระดับคะแนน
ผลกระทบของความเสี่ยงตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด มาวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์
มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะแสดงค่าระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการ
ประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก
และสูงมาจัดล าดับความเสี่ยงต่อไป (ผู้เขียนอธิบายในช่องที่ 4.1.4 ต่อไป) 
 ให้หน่วยงานกรอกข้อความลงในช่อง (4.1.3) ตามท่ีหน่วยงานวิเคราะห์ว่าตกอยู่ในระดับสีอะไร 
โดยพิจารณาจากสี (แดง ส้ม เหลือง เขียว) แล้วให้กรอกข้อความดังนี้ 

ควำมเสี่ยงตกอยู่ในระดับส ี กรอกข้อควำมล ำดับควำมเสี่ยง 
แดง สูงมาก 
ส้ม สูง 

เหลือง ปานกลาง 
เขียว น้อย 

 
 ช่องท่ี (4.1.4) ล ำดับควำมเสี่ยง 

(ให้กรอกล ำดับควำมเสี่ยง) 
 ให้หน่วยงานน าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าระดับความเสี่ยง มาจัดล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากระดับสูงมาก สูง  
ปานกลาง น้อย ตามล าดับ 

ล ำดับควำมรุนแรง กรอกเลข 
ล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อมหาวิทยาลยัสูงมาก 

1 

ล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อมหาวิทยาลยัสูง 

2 

ล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อมหาวิทยาลยัปานกลาง 

3 

 
ทั้งนี้ ให้เรียงล าดับความรุนแรงจากมากไปน้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดท าแผนการ
บริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
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ช่องที่ (4.2) กำรควบคุม/กำรแก้ปัญหำที่มีอยู่เดิม 
(ให้กรอกกำรควบคุมหรือกำรแก้ปัญหำที่มีอยู่เดิม) 

 เมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้หน่วยงานกรอกการควบคุม/การแก้ปัญหา 
ที่มีอยู่เดิม เพ่ือวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
โดยให้หน่วยงานระบุกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเดิมที่ได้ด าเนินการแล้วเพ่ือลดความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ        
ที่ผ่านมา  
   
 ช่องที่ (4.3) รำยละเอียด/ผลกำรประเมินกำรควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ 

(ให้กรอกผลกำรควบคุมเดิมท่ีมีอยู่ก่อน) 
 ให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และ
ได้ผลอย่างไร  
  
 ช่องที่ 5 แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

(ใหเ้ตรียมกำรกรอกข้อมูลในช่อง 5.1 – 5.2) 
หน่วยงานได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับ
ปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก และสูงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความ
เสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง) 
  2. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง 
  3. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น 
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ช่องที่ (5.1) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(ให้กรอกกิจกรรมควบคุมเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง) 

 เมื่อได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุมยังไม่
ท าให้ความเสี่ยงลดลง ควรน ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง หรือก าหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้หน่วยงาน
ระบุการจัดการความเสี่ยง  
 

ช่องท่ี (5.2) ก ำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
  ให้หน่วยงานก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบ  
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อ อ อ อ อ 

ช่องที่ (1) ความเส่ียง 

ช่องที่ (2) ประเภท 

ช่องที่ (3) ปัจจัยเส่ียง 

ช่องที่ (4.1.1) โอกาส 

ช่องที่ (4.1.2) ผลกระทบ 

ช่องที่ (4.1.3) ระดับความเส่ียง 

ช่องที่ (4.1.4) ล าดับความเส่ียง 

ช่องที่ (4.2) การควบคุมฯ 

ช่องที่ (4.3) รายละเอียด 

ช่องที่ (5.1) การจัดการความเส่ียง 

ช่องที่ (5.2) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

* ชื่อแบบแบบฟอร์ม 

** กรอกเปา้ประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับความเส่ียง 

ภาพ 4.3 ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S1 ที่ถูกต้อง 

ตัวอย่างที่ถูกต้อง 
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ภาพ 4.4 ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S1 ที่ไม่ถูกต้อง 

ช่องที่ (2) ประเภท 

เลือกประเภทของ
ความเสีย่งผิด 
ความเสีย่งด้าน
ทรัพยากร อาทิ 
การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี 
ที่ถูกต้องคือ  
ต้องเป็นความเสี่ยง
ด้านการป้องกัน 
 

ช่องที่ (3) ปัจจัยเส่ียง 

ระบุปัจจยัเสีย่งผิด 
ต้องเป็นการระบุตน้เหตุ  
หรือสาเหตุที่มาของความ-
เสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยง 
ที่ระบุควรเป็นสาเหต ุ
ที่แท้จริง 
ที่ถูกต้องคือ  
ปัจจัยเสี่ยงคือโอกาสเกิดการ
ทะเลาะมีมาก ความเป็นคู่อริ 
ไม่ชอบบุคลิกของอีกฝ่าย 
เป็นต้น 
 

ช่องที่ (4.2) การควบคุมฯ 

ระบุการควบคุมฯ ผิด 
ต้องเป็นการระบุกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงเดิมที่ได้
ด าเนินการแล้วเพื่อลดความ
เสี่ยงของรอบปีงบประมาณ        
ที่ผ่านมา ไม่ใช่บอกแค่ว่า  
จะหาวิธีการลดความเสี่ยง
เพียงอย่างเดียว 
ที่ถูกต้องคือ  
จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่ เป็นต้น 
 

ช่องที่ (4.3) รายละเอียด 

ระบุรายละเอียดผิด 
โดยต้องวิเคราะหผ์ลการควบคมุเดมิที่มีอยู่ก่อน 
ว่าได้มีการจัดการควบคมุเพื่อช่วยลดความเสีย่ง
ไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาว่าการควบคุมนั้น 
ได้ผลอย่างไร ไม่ใช่บอกแค่ว่า ไม่จดัท าประวัติ
ส่วนตัวนักศึกษา หรือไม่มีการสอดส่องดูแล-
พฤติกรรมของนักศึกษา 
ที่ถูกต้องคือ  
จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ยังไม่ลด
ความเสีย่งเรื่องการทะเลาะวิวาท เป็นต้น 
 

ช่องที่ (5.1) การจัดการความเส่ียง 

ระบุการจัดการความเสี่ยงผดิ 
ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุมยังไม่ท าให้ความเสี่ยง
ลดลง ควรก าหนดกิจกรรมควบคมุใหม่ เพื่อให้
การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ไม่ใช่เพียงจะระบุแค่ดูแลนักศึกษาไม่ให้เกิด
การทะเลาะวิวาทเท่านั้น แตต่้องระบุกิจกรรม
การจัดการความเสี่ยงท่ีเป็นรูปธรรมไปเลย 
ที่ถูกต้องคือ  
- จัดท าข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างคณะหรือ-
สถานศึกษา 
-  จัดกิจกรรมปลูกฝังการใช้ชีวิต และให้ทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับตัวเองและมหาวิทยาลยั 
หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้น เป็นต้น 
 

ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง 
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หมำยเหตุ :  * การใช้แบบฟอร์ม 
- ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.A1 จัดท าความเสี่ยงในวาระเร่งด่วนที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ให้จัดท าจนครบทุกวาระเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ใช้แบบฟอร์ม RMUTP – ERM.S1 จัดท าความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้

จัดท าจนครบทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (RMUTP – ERM.S1 ถึง RMUTP – ERM.S5) 
 ** กรอกเป้าประสงค ์โดยให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง ทั้งนี้ สามารถดูเป้าประสงคไ์ด้จากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 

4.2.6 หน่วยงำนส่งแผนบริหำรควำมเสี่ยงให้มหำวิทยำลัย 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยใช้นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการของ
มหาวิทยาลัยประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงให้มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเวียน  ซึ่งก าหนดส่งในช่วงเดือนตุลาคม            
(ต้นปีงบประมาณ) 

 
4.2.7 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวบรวมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น   

3 ระดับ ได้แก่  
 4.2.7.1 ระดับคณะ ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีประกอบด้วย 9 คณะ ได้แก่ 

 (1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
    (2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
    (3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
    (4) คณะบริหารธุรกิจ 
    (5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    (6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    (7) คณะศิลปศาสตร์ 
    (8) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
    (9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 4.2.7.2 ระดับสถาบัน/ส านัก/ศูนย์/สถาน ีภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย 
   (1) สถาบัน จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ 
    - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - สถาบันภาษา 
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    - สถาบันสหวิทยาดิจิทัลและหุ่นยนต์ 
 - สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ 
   (2) ส านัก จ านวน 3 ส านัก ได้แก่ 
   - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 - ส านักตรวจสอบภายใน 

  (3) ศูนย์ จ านวน 2 ศูนย ์ได้แก่ 
 - ศูนย์การจัดการความรู้ 
 - ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
  (4) ศูนย์ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
 - สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   4.2.7.3 ส านักงานอธิการบดี ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย  

8 กอง และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ 
  (1) กองกลาง 
  (2) กองคลัง 
  (3) กองนโยบายและแผน 
  (4) กองบริหารงานบุคคล 
  (5) กองพัฒนานักศึกษา 
  (6) กองสื่อสารองค์กร 
  (7) กองวิเทศสัมพันธ์ 
  (8) กองศิลปวัฒนธรรม 
  (9) ส านักประกันคุณภาพ 

หมายเหตุ : ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
และผู้ปฏิบัติงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกองนโยบายและแผนมีหน้าที่รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดีส่งให้มหาวิทยาลัย 

  
4.2.8 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

 เมื่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวบรวมแผนการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน
แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานแต่ละที่ และจะด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองวิเคราะห์ความเสี่ยง 
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่จัดส่งมายังมหาวิทยาลัย พิจารณาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากข้อมูลในอดีต ได้แก่ ความเสี่ยงที่ยัง
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หลงเหลืออยู่ สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงมีการน าข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์
เหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยมีเทคนิคการปฏิบัติงานเหมือนกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังข้อ 4.2.5 

 
4.2.9 เสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยต่อที่ประชุมผู้บริหำรระดับสูง 
 เมื่อประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 2) และได้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

แล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะน าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูงในเดือนตุลาคม เพ่ือพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง หากเห็นชอบ จะแจ้งเวียนหน่วยงานให้น า
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ หากไม่เห็นชอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงอีกครั้ง  
 

4.2.10 แจ้งเวียนหน่วยงำนให้น ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยไปปฏิบัติ 
 เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงแล้ว ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของกองนโยบายและแผน
และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยให้น าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ  

 4.2.10.1 ส่วนรำชกำร ให้ลงหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติสังกัดอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ตามด้วยกองนโยบายและแผน และเบอร์โทร. 0-2665-3733  
 4.2.10.2 ที ่ให้ลงอักษรย่อของหน่วยงานนั้นๆ/เลขที่ออกบันทึกข้อความ 
 4.2.10.3 วันที่ ให้ลงวันที่ออกบันทึกข้อความ 
 4.2.10.4 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกบันทึกข้อความ ได้แก ่ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 
 4.2.10.5 เรียน ให้ใส่ชื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย  
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 4.2.10.6 วัตถุประสงค์ ให้ใส่วัตถุประสงค์ในการส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน อาท ิ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่........../.........เม่ือวันท่ี..........เดือน.................พ.ศ. ..........ณ...................
วาระที่.........เรื่อง........................โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและได้ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............นั้น 

การนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส  
ที่จะเกิดความเสียหายและมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอส่งแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .........ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ ได้จากเว็บไซต์ http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/   
และมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งรายละเอียดในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
ให้ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและด าเนินการต่อไป  

 4.2.10.7 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกบันทึกข้อความ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ  
 4.2.10.8 ต ำแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกบันทึกข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/%20%20และ
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/%20%20และ
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ภำพ 4.5 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่องส่งแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.10.1 ส่วนรำชกำร 

4.2.10.2 ที ่

4.2.10.3 วันที ่

4.2.10.4 เรื่อง 

4.2.10.5 เรียน 

4.2.10.6 วัตถปุระสงค ์

4.2.10.7 ลงชื่อ 

4.2.10.8 ต ำแหน่ง 
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4.2.11 กำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง (รอบครึ่งปีแรก) 
 เมื่อทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปแล้ว 
ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสามารถ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย แล้วด าเนินการการบริหาร/จัดการความเสี่ยงทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้การ
บริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตระหนักถึงความผิดพลาดและมีแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงจะต้องมีการติดตามผลต่อไปในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 4.2.12 
 

4.2.12 ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 6 เดือน 
   การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 4.2.12.1 ติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยง ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่งต้องด าเนินการประชุมและติดตามผลการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานย่อยของตนเอง และจัดท ารายงานส่งให้กับมหาวิทยาลัย  
 4.2.12.2 ติดตามผลเป็นรายครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดให้มีการติดตามผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลการติดตามปีละ 2 ครั้ง (ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) ซึ่งในรอบ 6 
เดือน ทุกหน่วยงานต้องส่งรายงานผลการการด าเนินงานในเดือนเมษายน เพ่ือทบทวนและประเมินผลจาก การ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่าสามารถจัดการความเสี่ยงได้หรือไม่  ซึ่งจะถูกรวบรวมโดยเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง เพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน  พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
 เทคนิคการปฏิบัติงานในการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน  
ใช้แบบฟอร์มเดียวกับ 4.2.5 ซึ่งมีเทคนิคการกรอกข้อมูลเหมือนกัน โดยกรอกข้อมูลเริ่มจำกช่อง 6 ดังนี้ 
 

 ช่องที่ (6) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(ใหเ้ตรียมกำรกรอกข้อมูลในช่อง 6.1 – 6.2) 

 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างไร และมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและ 
มีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  โดยมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้
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ช่องท่ี (6.1) กำรรำยงำนผล รอบ 6 เดือน 
 ให้หน่วยงานกรอกรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือนลงในช่องที่ (6.1) 

  ช่องที่ (6.1.1) ระบุสถำนะกำรด ำเนินงำน  
  ให้หน่วยงานกรอกเครื่องหมายแสดงสถานะการด าเนินงาน ลงในช่องท่ี (6.1.1) ดังนี้ 
 

สถำนะกำรด ำเนินงำน ให้หน่วยงำนกรอกเครื่องหมำย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด * 
ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

√ 

ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ x 
อยู่ระหว่างด าเนินการ o 
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ช่องที่ (6.1) กำรรำยงำนผล รอบ 6 เดือน 

ช่องที่ (6.1.1) ระบุสถำนะกำรด ำเนินงำน 

ภำพ 4.6 ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S1 (การรายงานผลรอบ 6 เดือน) 
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4.2.13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อท่ีประชุมผู้บริหำรระดับสูง 
 เมื่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยและได้รวบรวมเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือนแล้ว จะต้องรายงานผลต่อ 
ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  4.2.13.1 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงว่า วิธีการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ก าหนดนั้นป้องกันหรือลดความเสี่ยงเหล่านั้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาได้หรือไม่ ถ้าประเมิน
แล้วพบว่าการควบคุมนั้นไม่ได้ผลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ อาจต้อง
เสนอในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นใหม่ต่อไป 

 4.2.13.2 ให้ประชุมผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเห็นชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน เพ่ือแนบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้  หากไม่เห็นชอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงอีกครั้ง 
 

4.2.14 กำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง (รอบครึ่งปีหลัง) 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้นจ าเป็นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยมีการ

ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทบทวนและประเมินผลจากการด าเนินงานของหน่วยงาน     
ว่าสามารถจัดการความเสี่ยงในรอบครึ่งปีแรก (6 เดือน) ได้มากน้อยเพียงใด และหากการควบคุมนั้นไม่ได้ผลตาม
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบครึ่งไปหลัง (12 เดือน)
ต่อไป ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจด าเนินการจัดประชุมเพ่ิมเติม เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งหากการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา และเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการตัดสินใจของผู้บริหารด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม การวัดผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว
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4.2.15 ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 12 เดือน 
  การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน เป็นการติดตามผลเป็นรายครั้ง 
ซึ่งเป็นกระบวนการติดตามระหว่างการปฏิบัติงานระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือนจากหน่วยงานย่อย และหัวหน้า
หน่วยงานต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานให้แก่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือนตุลาคม 
ของทุกปีงบประมาณ เพ่ือทบทวนและประเมินผลจากการด าเนินงานของหน่วยงานว่าสามารถจัดการความเสี่ยง  
ได้หรือไม่ การจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้ว บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
หรือสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะจัดท าเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อไป 
  เทคนิคการปฏิบัติงานในการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน  
ใช้แบบฟอร์มเดียวกับ 4.2.5 (รายงานต่อจากรอบ 6 เดือน) โดยกรอกข้อมูลเริ่มจำกช่อง 6.2 ดังนี้ 

ช่องท่ี (6.2) กำรรำยงำนผล รอบ 12 เดือน 
 ให้หน่วยงานกรอกรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือนลงในช่องที่ (6.2) 

  ช่องที่ (6.2.1) ระบุสถำนะกำรด ำเนินงำน  
  ให้หน่วยงานกรอกเครื่องหมายแสดงสถานะการด าเนินงาน ลงในช่องท่ี (6.2.1) ดังนี้ 
 

สถำนะกำรด ำเนินงำน ให้หน่วยงำนกรอกเครื่องหมำย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด * 
ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

√ 

ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ x 
อยู่ระหว่างด าเนินการ o 

 
 ช่องท่ี (6.3) ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

(ใหเ้ตรียมกำรกรอกข้อมูลในช่อง 6.3.1 – 6.3.2) 
  ให้หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว 
ว่า มีผลท าให้ความเสี่ยงลดลง หรือความเสี่ยงไม่ลดลง โดยก าหนดให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ช่องที่ 
(6.3.1) หรือ ช่องที่ (6.3.2) ดังนี้ 
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 ช่องท่ี (6.3.1) ควำมเสี่ยงลดลง 
 - หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงนั้น ลดลง 
ให้หน่วยงานกรอกเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “ความเสี่ยงลดลง” 
 ช่องท่ี (6.3.2) ควำมเสี่ยงไม่ลดลง 
 - หากหน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงนั้น ไม่ลดลง  
ให้หน่วยงานกรอกเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “ความเสี่ยงไม่ลดลง” 
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ช่องที่ (6.2) กำรรำยงำนผล รอบ 12 เดือน 

ช่องที่ (6.2.1) ระบุสถำนะกำรด ำเนินงำน 

ช่องที่ (6.3.1) และ (6.3.2) ใส่เครื่องหมำยเพื่อระบุควำมเสีย่งลดลง หรือไม่ลดลง 

ภำพ 4.7 ตัวอย่างแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S1 (การรายงานผลรอบ 12 เดือน) 
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 4.2.16 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (ครั้งที่ 3) เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน 
  เมื่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ 12 เดือน จะจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
รายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   4.2.16.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือนของ
มหาวิทยาลัย  
  4.2.16.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือ 
ไม ่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  
  4.2.16.3 สอบทานวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง หากความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้
ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนให้น าผลการด าเนินงานไปรายงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารระดับสูง 
 

4.2.17 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อท่ีประชุมผู้บริหำรระดับสูง 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าสรุปการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 12 เดือนของมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะด าเนินการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   4.2.17.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ของ
มหาวิทยาลัย 
 4.2.17.2 พิจารณาเห็นชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 
ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือแนบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
 ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงอีกครั้ง 
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4.2.18 รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัย 
 การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จะต้องด าเนินการรายต่อหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าหน้าที่รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย โดยส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม RMUTP – ERM ดังกล่าวที่ได้จัดท ามา เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่คือ 

(1) สอบทานสาระส าคัญทางการเงิน บัญชี ความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน 
(2) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) เพ่ือให้ค าปรึกษาและพิจารณาขอบเขต

การตรวจสอบ การจัดท าแผนการตรวจสอบ และปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจสอบรวมทั้งประเด็นที่ผู้ตรวจสอบ
เห็นว่า เป็นสาระส าคัญเพ่ือน าเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

(3) สอบทำนและพิจำรณำควำมเหมำะสม เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย 
และสอบทำนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง และเสนอแนะมำตรกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผล
ให้ดียิ่งขึ้น (เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง) 

(4) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน บุคลากรภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องและเรียก
ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(6) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามมติสภาที่มอบหมาย 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง คือ ข้อ 

(3) และคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป  
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4.2.19 รำยงำนผลต่อกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จะต้องด าเนินการรายต่อหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าหน้าที่รายงานผลต่อกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานตามแบบฟอร์ม ปค.4 และ ปค.5  
 

วิธีกำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ปค. 4 มีดังนี้ 
ช่องที่ (1.1) ระบุข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม เช่น 

นโยบาย/หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
ช่องที่ (1.2) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีคณะกรรมการที่แยกออกจากฝ่ายบริหารของ

มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน เช่น มีค าสั่งแต่งตั้งให้มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และรวมไปถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ช่องที่ (1.3) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าวต้องตอบตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยหรือวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 

ช่องที่ (1.4) ระบุการพัฒนาตัวบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนสร้างแรงจูงใจ 
และแผนการรักษาบุคลากร โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือพันธกิจของหน่วยงาน 

ช่องที่ (1.5) ระบุข้อมูลที่มีการก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของระบบการ
ควบคุมภายใน เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ช่องที่ (2.1) ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นสามารถน าไปประเมินความเสี่ยง     
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ได้ เช่น ความเสี่ยงของคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน  

ช่องที่ (2.2) ระบุความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อความไม่ส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์  ต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการการจัดการความเสี่ยง 

ช่องที่ (2.3) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือเป็นการ
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ ควรจัด
ประชุมเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกัน 

ช่องที่ (2.4) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน เช่น คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ ควรจัดประชุมเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ
ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกัน 



78 
 

ช่องท่ี (3.1) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได ้

ช่องที่ (3.2) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ช่องท่ี (3.3) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งต้อง
ระบุผลส าเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติ 

ช่องท่ี (4.1) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
เพ่ือตอบสนองต่อการควบคุมภายใน เช่น มีการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน  มีโปรแกรมในการตรวจสอบ
งานด้านต่าง ระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบสารสนเทศ  

ช่องที่ (4.2) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับด้านสารสนเทศ 
ซึ่งรวมไปถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อระบบควบคุมภายใน เช่น การจัดประชุมประจ าเดือน โดยใน
หารประชุมดังกล่าวมีการระบุเรื่องสารสนเทศเข้าในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือจะได้ทราบถึงระบบสารสนเทศที่มีอยู่
หรือจ าเป็นต้องปรับปรุง พัฒนาหรือไม่ 

ช่องที่ (4.3) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เช่น ขึ้นข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ มี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายในของคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ 

ช่องที่ (5.1) ระบุการพัฒนา หรือการด าเนินการประเมินผลกิจกรรมการควบคุมภายในระหว่าง
การปฏิบัติงาน เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน เช่น การจัดประชุมประจ าเดือนโดยระบุการติดตามผลของกิจกรรมการควบคุมภายใน 

ช่องที่ (5.2) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการของคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

ช่องท่ี (6) ระบุผลการประเมินโดยรวม 
ช่องท่ี (7) ลงลายมือชื่อและต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ช่องท่ี (8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน   
 
 
 
 
 
 

 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องที่ (1.1) ระบุข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น 

ช่องที่ (1.2) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีคณะกรรมการที่แยกออกจากฝ่ายบริหาร 

ช่องที่ (1.3) ระบุข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้าง 

ช่องที่ (2.2) ระบุความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อความไม่ส าเร็จ 

ช่องที่ (2.1) ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ช่องที่ (1.5) ระบุข้อมูลที่มีการก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ช่องที่ (1.4)  ระบุการพัฒนาตวับุคลากรอย่าง
ชัดเจน 

ระบุระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 

79 

ภำพ 4.8 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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ช่องที่ (2.3) ระบขุอ้มลูที่แสดงถึงหน่วยงานมีการ 

พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทจุรติ 

ช่องที่ (2.4) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญ 

ช่องที่ (3.1) ระบแุละพฒันากิจกรรมการควบคมุ  

ช่องที่ (3.2) ระบแุละพฒันากิจกรรมการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยี 

ช่องที่ (3.3) ระบขุอ้มลูที่แสดงถึงหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคมุ 

80 
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ช่องที่ (4.1) ระบุข้อมูลทีแ่สดงถึงหน่วยงาน 
มีการจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง 

ช่องที่ (4.2) ระบุข้อมูลทีแ่สดงถึงหน่วยงานมีการ
สื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับดา้นสารสนเทศ 

ช่องที่ (4.3) ระบุข้อมูลทีแ่สดงถึงหน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

ช่องที่ (5.1) ระบุการพัฒนา 

ช่องที่ (5.2) ระบุ
ข้อมูลที่แสดงถึง
หน่วยงานมกีาร
ประเมินผล 

ช่องที่ (6) ระบุผลการประเมินโดยรวม 

ช่องที่ (7) ลงลายมือชือ่และต าแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

ช่องที่ (8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน   
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วิธีกำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ปค. 5 มีดังนี้ 
ช่องท่ี (1) ระบุชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ช่องท่ี (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ช่องท่ี (3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
ช่องท่ี (4) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
ช่องที่ (5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน  

วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ ์
ช่องที่ (6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

หรือไม ่
ช่องท่ี (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
ช่องที่ (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม ช่องที่ (7)  

ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
ช่องท่ี (9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ช่องท่ี (10) ลงลายมือชื่อและชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ช่องท่ี (11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ช่องท่ี (12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ช่องที่ (1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

ช่องที่ (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 

ช่องที่ (9) ระบุชื่อหน่วยงาน 

ช่องที่ (3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงานของรัฐ 

ช่องที่ (4) ระบุความเส่ียงส าคัญ ช่องที่ (5) ระบุการควบคุมภายใน 

ช่องที่ (6) ระบุผลการประเมินการควบคุม 

ช่องที่ (7) ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

ช่องที่ (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุม 

ช่องที่ (10) ลงลายมือชื่อและชือ่หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
 

ช่องที่ (11) ระบุต าแหน่ง 

ช่องที่ (12) ระบวุันเดือนปีที่รายงาน 

ภำพ 4.9 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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บทที่ 5 
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำงำน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้จัดท าได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประชุม อบรม สัมมนา
เกี่ยวกับด้านการบริหารความเสี่ยง และจากการปฏิบัติงานจริงของผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
5.1 ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 

5.1.1 ขั้นตอนกำรรับนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : ผู้บริหารหน่วยงานในระดับคณะ สถาบัน ส านัก บางท่านอาจไม่ตระหนักถึงความส าคัญในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง เมื่ออธิการบดีให้นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงแล้วไม่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อ ขาดการน านโยบายไปถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการ ท าให้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย บุคลากรของหน่วยงานไม่ทราบความส าคัญในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ท าให้มหาวิทยาลัย
เกิดความเสียหายซึ่งอาจเกิดผลกระทบของการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้  
แนวทำงแก้ไข :  
 ผู้บริหารหน่วยงานในระดับคณะ สถาบัน ส านัก ควรน านโยบายการบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดลง
สู่ระดับปฏิบัติการ อาทิ การจัดประชุม อบรม เพ่ือให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานมีความชัดเจน สามารถน าไปเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงได้   
 

5.1.2 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน ในขั้นตอนกำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานยังเป็นหน้าที่ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยังไม่เกิดขึ้นทั่ว
ทั้งหน่วยงานนั้นๆ ท าให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เนื่องจากต้องประเมินโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรงจากความเสี่ยงที่ต้องมีการประเมินร่วมกัน หากการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม และไม่สามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง 
แนวทำงแก้ไข :  
 ควรจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน หรือจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร
ระดับกลาง อาทิ รองคณบดีแต่ละฝ่ายกับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านทั้งฝ่ายวิชาการและสายสนับสนุนในการ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือให้การพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการด าเนินงานด้านต่างๆ ของพันธกิจ
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะท าให้ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง 
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5.1.3 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน ในขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : ผู้บริหารหรือบุคลากรของหน่วยงานไม่เห็นความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง มักประเมินภารกิจที่
ตนเองรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากการรักษาภาพลักษณ์ของการด าเนินงานของตนไว้ 
อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน ส่งผลให้การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ขาดดุลยพินิจในการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวได้ รวมถึง เกณฑ์
ในเชิงปริมาณ อาจมีการก าหนดข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานในภารกิจนั้นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ 
แนวทำงแก้ไข :  
 ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจการสื่อสารข้อมูลควรก าหนดแนวทาง วิธีการ หรือ
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลและเผลแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างการรับรู้และ
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความสนใจ เข้าใจ ตระหนักถึงความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง บุคลกรผู้ปฏิบัติงาน
เข้าใจหลักการ เทคนิคการประเมินความเสี่ยง ท าให้จัดระดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเป็นระบบและมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
 

5.1.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : คณะกรรมการความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านของการบริหารความเสี่ยง ขาดการค านึงถึง
ผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ในกรณีที่เคยมีแผนความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมแล้วว่ากิจกรรมในแผน
บริหารความเสี่ยงมีเพียงพอหรือไม่ ส่งผลให้การก าหนดกิจกรรมในแผนป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดมูลเหตุของ
ความเสี่ยงไม่ได้ ไม่มีกิจกรรมที่ครอบคลุมการด าเนินงานที่รัดกุมเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง 
แนวทำงแก้ไข : 
 ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านของการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการควบคุมเดิมที่มีอยู่ว่าผล
เป็นอย่างไร กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงมีเพียงพอหรือไม่รายงานให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการความเสี่ยง
ทราบ เพ่ือน าไปสู่การจัดจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดกิจกรรมในแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เข้มข้น สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

5.1.5 ขั้นตอนกำรก ำหนดกิจกรรมในแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
ปัญหำ : เมื่อคณะกรรมการความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านของการบริหารความเสี่ยงระบุแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องก าหนดกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆ เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง แต่
กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากการก าหนด
กิจกรรมยังเป็นการก าหนดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขาดการระดมสมอง และยังคงใช้
ความรู้สึกของผู้บริหารหรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงก าหนดกิจกรรมในแผนบริหาร
ความเสี่ยง  
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แนวทำงแก้ไข : 
 ควรจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการป้องกันการตัดสินใจของฝ่ายบริหารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่อาจใช้ดุลยพินิจ
ผิดพลาด เพ่ือให้กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละเรื่องนั้น มีกิจกรรมทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการณ์แต่งตั้งชุด
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงในด้านนั้นๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

5.1.6 ขั้นตอนกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : การก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่งผลกระทบให้การด าเนินกิจกรรมในแผนบริหาร
ความเสี่ยงนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   
แนวทำงแก้ไข : 
 ปรับปรุงการก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น โดย
การศึกษาพันธกิจของหน่วยงานย่อยให้แน่ชัด หรือศึกษาถึงภาระงานในแต่ละฝ่ายของผู้ที่จะต้องรับผิดชอบตาม
กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบได้ถูกต้อง 
 

5.1.7 ขั้นตอนกำรถ่ำยทอดแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ปัญหำ : มหาวิทยาลัยถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าหนังสือภายในแจ้งเวียนแผน
บริหารความเสี่ยงส่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย แต่หนังสือแจ้งเวียนไม่ถึงมือผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบ
ให้หน่วยงานนั้นไม่ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการ
การควบคุมว่าเสร็จตามก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม ่
แนวทำงแก้ไข : 
 มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวกับความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น อาทิ สื่อสารข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ หรือแจ้งให้หน่วยงานต้องด าเนินการจัด
ประชุมการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัดในหน่วยงานนั้นๆ 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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5.1.8 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : ระหว่างการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการก ากับดูแลตาม
หน้าที่ประจ าของบุคลากร ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกับกระบวนการติดตามด้วย แต่การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการระบุถึงผลส าเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่เกิดการ
กระตุ้นการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเท่าท่ีควร 
แนวทำงแก้ไข : 

 หน่วยงานควรพิจารณาข้อมูลที่จะต้องติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยการจัดท า Check List 
การด าเนินงาน และก าหนดความถี่ในการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงด้วย เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเพ่ือเตรียมรายงานผลตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ปัญหำ : การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงตามทีม่หาวิทยาลัยไดก้ าหนดไว้ 
แนวทำงแก้ไข :  
 กระตุ้นบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็งโดยการสร้างความรู้ อาจจัดโครงการอบรม การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ท าให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความผิดพลาด และรับทราบ
ถึงความส าคัญในการเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต้องระเบิดจากข้างใน 
และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม  
 

5.1.9 ขั้นตอนกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงรายงานผลการด าเนินงานช้า หรือไม่ด าเนินการรายงานผลต่อ
บุคลากรที่ท าหน้าที่รวบรวมผลภายในหน่วยงาน ประกอบกับหน่วยงานนั้นๆ ไม่ติดตามผลการด าเนินงาน ส่งผลให้
การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่าช้า
ตามไปด้วย 
แนวทำงแก้ไข : 
 ผู้บริหารหน่วยงานต้องก ากับดูแลงานบริหารความเสี่ยง ควรจัดประชุมติดตามผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนและขอข้อมูล โดยก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามผลเป็นรายครั้งตามไตรมาส 
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5.1.10 ขั้นตอนกำรทบทวนผลกำรจัดกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัญหำ : ขั้นตอนการทบทวนผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานยังขาดการ
น าเสนอปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ส่งผลกระทบให้ขั้นตอนการทบทวนผลการ
ด าเนินงานขาดข้อมูลจริง 
แนวทำงแก้ไข : 
 ในขั้นตอนการทบทวนผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ต้องน าเสนอปัญหา และอุปสรรคใน
การด าเนินงานที่แท้จริง เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือทบทวนประสิทธิภาพของ
แนวการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่มีปัญหา เพ่ือพัฒนากระบวนการในรอบปีงบประมาณถัดไป รวมถึงพัฒนา
ระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำน 
 จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารความเสี่ยงมาเป็นระยะเวลานาน และ
จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการภายใต้แนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ที่ได้ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ในการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการกระบวน
การบริหารการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม 
พันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ดังนั้น ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 
จึงเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงงานเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถประหยัด
ทรัพยากร กล่าวคือ การผลักดันให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสนับสนุนงานความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้กับงานบริหารความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น เพ่ิมช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของความเสี่ยง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) อาทิ ระบบปฏิทินการประชุมงานบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ (E-Risk 
Calendar) การเข้ากลุ่มในแอพพลิเคชันไลน์ การประชาสัมพันธ์ระบบงานบริหารความเสี่ยงผ่านสื่อแผ่นป้าย
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของความเสี่ยง และสร้างบรรยากาศการท างาน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วน
ช่วยในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการสร้างระบบการเตือนภัยที่ชัดเจนและทันเหตุการณ์มากขึ้นเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ความเสี่ยง อีกท้ังยังลดเวลาและลดปริมาณกระดาษได้อีกด้วย 
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แบบ ปค. 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  .................................... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคณุค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม 

 

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝา่ยบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคมุภายใน 

 

1.3 หัวหนา้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

 

1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 

1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บคุลากรมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายใน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง  
2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์

 

2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสีย่งท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคมุภายในอย่างครอบคลมุทั้งหน่วยงาน
ของรัฐ และวิเคราะห์ความเสีย่งเพือ่ก าหนดวิธีการการจัดการ
ความเสีย่งน้ัน 

 

2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจรติ 
เพื่อประกอบการประเมินความเสีย่งท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลีย่นแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญตอ่ระบบการควบคุมภายใน 

 

3. กิจกรรมการควบคุม  
3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพฒันากิจกรรมการควบคุม 
เพื่อลดความเสีย่งในการบรรลุวัตถปุระสงค์ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้

 

3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพฒันากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3.3 หน่วยงานของรัฐจดัให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัตเิพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจดัหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัตติามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด        

 

4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกีย่วกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผดิชอบท่ีมีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนบัสนุนให้มีการปฏิบัตติาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในท่ี
ก าหนด 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล  
5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่ก าหนด เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบตัิตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝา่ย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รบัผิดชอบสามารถสั่งการ
แก้ไขได้อยา่งเหมาะสม 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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