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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการบริหารความเสี่ยง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
-------------------------------- 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการผู้บริหาร 
และบุคลากรทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงบูรณาการในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร 
 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2559 จัดท าข้ึนตามกระบวนการ
ตรวจสอบ การควบคุมภายใน และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัยกิจกรรมและกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกัน
บรรเทาความรุ่นแรงของปัญหาลดลง รวมทั้งจัดท าแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งานโดยปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะท าให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะศิลปะ

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันเป็นการเพ่ิม

คุณค่าและสร้างความมั่นใจในการด าเนินงาน 
3. เพ่ือให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อองค์กร

เป็นแมททริกซ์ ความเสี่ยง มี 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง กลางและต่ า ในการประเมินระดับความเสี่ยง 
4. ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในขอบเขตท่ีองค์กรยอมรับได้ 
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ค าน า 
 

การบริหารงานในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือที่จะท าให้ทราบว่าหน่วยงานจะเผชิญกับปัญหาอะไร และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพ่ือให้ความสูญเสียที่
อาจจะเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กรก็คือ การที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้าง หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แม้ว่าความไม่แน่นอนหลาย
ประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดข้ึนเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารในการตัดสินใจ และการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งความไม่แน่นอนของการ
ด าเนินงานในองค์กร เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่
องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ใน
การก าหนดกลยุทธ์องค์กร หรือก าหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการในการ
บริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้
ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการ
บริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานต้องน ามาใช้ในการบริหารและจัดการหน่วยงาน เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหารในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายในน้อยที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด    
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และพันธกิจการบริหาร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในปัจจุบัน มีแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นการ
ปฏิบัติ และตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจขององค์กร      ซึ่งอาจมีปัจจัย
เสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กับ ก.พ.ร. ซึ่งต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
ภาระงานนี้สอดคล้องกับงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งสอดคล้องกับ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ รวมถึง
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการติดตาม และประเมินผลงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน  
อย่างน้อยปีละครั้ง 
 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันบรรเทาความรุ่นแรงของปัญหา  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะท าให้การ
ด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจต่อไป 
 
        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

21  ตุลาคม 2558 
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 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 หลักการและเหตุผล 
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 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏนครพนม  ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่  20  กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2544  ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอน
พิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14  มิถุนายน พุทธศักราช 2547  จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  พุทธศักราช 2547 

 
 หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการตั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการหลอมหลวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น 
จึงก าหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการ
อาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่  1  กันยายน 2548  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมี
สถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 
 
  ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม รับผิดชอบ
การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 พันธกิจ  ซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันมีการจัดการ
เรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา        
มีนักศึกษารวมทั้งหมดประมาณ 759 คน   
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โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
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วิสัยทัศน์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ เป็น
คณะชั้นน า ที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษและ สังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 
 
  ข้อความอธิบายวิสัยทัศน์ 

1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและ
กันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอื้อให้เกิด
โอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้
ที่เข้มแข็ง(Core competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา   

2) คณะชั้นน า  หมายถึง ชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หมายถึง กลุ่มประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน

ตอนใต้ 
 
พันธกิจ 
        1. ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
        2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติพันธ
กิจอ่ืนๆของคณะ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
        3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ   
        4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
        5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้ 
  1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การ
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลย
ภาพ 
  2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริหาร จัดการด้านการเงินที่เน้นความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณและจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุก
พันธกิจ มีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะ 
   4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะ
ประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชี่ยมโยงการด าเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
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เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
2. นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ 
3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
“เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ระดับอุดมศึกษา 
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency) 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Communication) 
- เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Cultural 
Understanding) 

 
หลักการและเหตุผล 

องค์กร์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการด าเนินงานด้าน การบริหารความเสี่ยงซ่ึงเป็นเครื่องมือ
ทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ 
เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการ
ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง โดยต้องค านึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงปัจจัยภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์/จัดการความเสี่ยงปัจจัยภายในและภายนอกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือได้ผลประเมินความเสี่ยงและการควบคุมจัดการความเสี่ยงภายในและภายนอกคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดของแผนงานบริหารความเสี่ยง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
ล าดับ ตัวช้ีวัดของแผนงานบริหารความเสี่ยง ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2559 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ 80 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนฉุกเฉิน วิกฤต 

ร้อยละ 80 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการ
ด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการจัดท าโครงการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการจัดท าแผนงาน
บริหารความเสี่ยง เป็นผู้ด าเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2) ให้งานบริหารความเสี่ยง ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ
ประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินงานตามภารกิจ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการจัดท าโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) จัดท าโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง  

2.1 ระดมความคิด ระบุประเด็นความเสี่ยง 
2.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตฐาน 
2.3 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
2.4 วิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาจัดการความเสี่ยง (ตามระดับความเสี่ยง : 4T) 
2.5 สรุปการประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง  ตามระดับความเสียงตามตาราง Risk Marix 
2.6 ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง  จัดท าแผนงานบริหารความเสี่ยง 

3) เสนอร่างแผนงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม และส่งแผนงานบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเสนอรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 

4) ประกาศใช้แผนงานบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้สาขาวิชา /ฝ่ายงาน น าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

5) ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทุก ๆ 6 เดือน และ 12 เดือน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้
องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การ
บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง 
เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัย
ภายในหน่วยงาน และจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  

3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่หน่วยงาน 

4. ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม มีระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ การป้องกันหรือลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม จะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามพันธกิจที่ส าคัญ จึงก าหนดแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง
พอสรุปได้ ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ  โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2) ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
3) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
4) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
5) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
6)  
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หลักและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยง มีหลักการและความจ าเป็นที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ต้องมีการน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการดังนี้ 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542       
ข้อ 7.5 ก าหนดให้ใช้มาตรการเพ่ือส่งเสริมและก ากับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดแผนการ
สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการและ   รายงานผลการ
ด าเนินการในรอบปีต่อคณะรัฐมนตรี   

2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 
2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ น า
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางจัด
วางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีและ
รายงานความคืบหน้าทุก 2 เดือนหลังจากนั้นให้ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้เกี่ยวข้องทุกปี 

3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา โดยก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่ 7.8  พ.ศ. 2553 และ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับ คณะ  พ.ศ. 2557 
 

ความหมายและ ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ

เปล่าหรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการด าเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ การท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 6 ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)  
2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัยที่บูรณาการ ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร  
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ทั้งนี้ ค าอธิบายความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 

ซึ่งแสดงได้ดังนี้ (วิชดา ลิวนานนท์ชัย, 2551)  
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1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน: ประกอบด้วย (1) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์หรือ ทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน อุบัติเหตุ (2) 
Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาดแคลนเงินทุน 
กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี (3) Strategic Risk 
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เกิดจากความผิดพลาดในการก าหนดหรือ ด าเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม 
ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร (4) Policy Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ  

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก: (1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย 
ข้อบังคับ (2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตรา ดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ปีพ.ศ.2554 3! (3) Socio-cultural Factors ความ
เสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม (4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (5) 
International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ การ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานก าลังการผลิตของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ (6) ภัยธรรมชาติ (7) ความเสี่ยง
ด้านภาวะการแข่งขัน 

 
2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้ อย่างถูกต้อง  

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 

 1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง 
จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย  
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง  
ระดบั 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง  
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก  
2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 

เหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก  
ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย  
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง  
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง  
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก  
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3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน 
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร ระดับความเสี่ยง = 
ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I  
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการ 
คาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่แน่นอน ที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
 

ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
 

(กรมบัญชีกลาง) 
แนวคิด 4 T 

 
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

Risk Acceptance 
(Accept) 

 

Take 
 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เชน่การจัดอบรมพนักงาน การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
เช่นการท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource) 
 

Risk Sharing 
(Transfer) 

 

Transfer 
 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 
 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

 

 
Terminate 

 

 
ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของ 

หน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง 
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 
 
 
5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ 
เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม 



10 

 

 
ศัพท์ท่ีใช้ 

 
ประเภทการควบคุม 

1. Preventive 
Control 
 

การควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ 
การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล 
ทรัพย์สิน ฯลฯ 
 

2. Detective 
Control 
 

การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่ก าหนดไว้เพ่ือให้สามารถค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
แล้ว เช่นการสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 

3. Directive 
Control 
 

การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ เช่น 
การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
 

4. Corrective 
Control 
 

การควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง 
การควบคุมตามประเภทต่างๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการ
ทางด้าน 
 

 
การควบคุมตามประเภทต่างๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการทางด้าน 
ความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการน าไปใช้ควบคู่กันไป

ด้วยกันเสมอ 
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บทที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
ด าเนินการวิเคราะห์และพิจาณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของคณะ 
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 โดยได้พิจารณาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ตามท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหาร  ครั้งที่ 2 /2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยได้ระบุ
ระบบงานหลัก 13 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบงานจัดประชุมสภา 
2) ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย 
3) ระบบแผนงานรับนักศึกษา 
4) ระบบงานที่ดูแลเรื่องค่าตอบแทน 
5) ระบบงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
6) ระบบงานป้องกันการทะเลาะวิวาท  
7) ระบบการต่อต้านสิ่งเสพติด 
8) ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา 
9) ระบบงานธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง 
10) ระบบงานทบทวนกฎข้อบังคับ 
11) ระบบงานจัดสรรงบประมาณ  
12) ระบบพัฒนาหลักสูตร  
13) ระบบพัฒนาบุคลากร 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้

พิจารณาวิเคราะห์และจัดล าดับของความเสี่ยงจากค่าโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งหมด จ านวน 9 ระบบ 
โดยได้วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ตามขั้นตอน ดังนี้  
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

 ในกระบวนการประเมินความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มา
ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ซึ่งกระบวนการนี้จะประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดล าดับความเสี่ย ง ที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

 เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินนั้นสามารถเป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยขึ้นอยู่กับข้อมูล สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานและดุลยพินิจของหน่วยงาน โดยเกณฑ์การประเมินมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น 5 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก โดยใช้แบบฟอร์ม NPU_R1 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดบ้างในบางกรณี 

2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 
 

เสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือ
เวลาที่มีจ ากัด โดยมีการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยน าระดับของความเสี่ยงไป
ใส่แบบประเมินความเสี่ยง NPU_R1  
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 ในกระบวนการนี้ให้หน่วยงานน าระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้แบบฟอร์ม 
NPU_R1  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดล าดับความเสี่ยง  
 ในกระบวนการนี้เป็นการน าความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มาจัดล าดับความเสี่ยง 
ในแบบฟอร์ม NPU_R1  
 
ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้  4 แนวทางหลัก คือ 

1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการ
ใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

2) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงทีย่อมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรม
เพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงานและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่นการหยุด
ด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้เช่น 
การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น 

 
ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้พิจารณาวิเคราะห์และจัดล าดับของความเสี่ยงจากค่าโอกาสและผลกระทบที่
เกดิขึ้นทั้งหมดทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยได้วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ตามขั้นตอน  ผลการวิเคราะห์
ทั้งหมด ได้พิจารณาประเด็นที่มีความเสี่ยงต่ า ปานกลาง และสูงมาก จ านวน 9  ระบบ ได้แก่ 
 
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2. ด้านความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา 
4. ด้านพัฒนาหลักสูตร 
5. การจัดสรรงบประมาณ 
6. งานป้องกันการทะเลาะวิวาท 
7. การจัดซื้อจัดจ้าง 
8. ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
9. การต่อต้านสิ่งเสพติด 
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ปัจจัยน าเข้า (Input) 
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร   ประเด็นความเสี่ยง  

ต าแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ จากเกณฑ์การการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ที่ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดย หลักสูตรระดับปริญญาตรีเกณฑ์การประเมินค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  ระดับปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป  จากการสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก 

2. ด้านความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ประเด็นความเสี่ยง 

ความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวน
นักเรียนสมัครเข้ามาศึกษาในบางสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวนที่น้อยเมื่อเทียบ
กับแผนการรับนักศึกษา จากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก 

3. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา  ประเด็นความเสี่ยง 
กระบวนการให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมยื่นเอกสารล่าช้า จากการ

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง 
4. ด้านพัฒนาหลักสูตร ประเด็นความเสี่ยง 

จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้รับการปรับปรุงมีกระบวนการรับเรื่องและการด าเนินงานของ 
เจ้าหน้าที่ล่าช้าและขาดการประสานงานมายังสาขาวิชา ส่งผลให้การปรับปรุงหลักสูตรล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด จากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง 

5. การจัดสรรงบประมาณ  ประเด็นความเสี่ยง 
การจัดสรรงบประมาณภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ งบประมาณบริหารงาน 

คณะมีอย่างจ ากัด  จากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง 
6. งานป้องกันการทะเลาะวิวาท ประเด็นความเสี่ยง 

นักศึกษาเกิดการทะเลาะวิวาทภายในสถานที่ตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากการ
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

7. การจัดซื้อจัดจ้าง  ประเด็นความเสี่ยง 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการเบิกจ่ายเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างบ่อย จากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
8. ความปลอดภัยในสถานศึกษา ประเด็นความเสี่ยง 

ระบบสัญญาณเตือนภัยช ารุด จากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
9. การต่อต้านสิ่งเสพติด ประเด็นความเสี่ยง 

นักศึกษาเสพยาเสพติดภายในสถานศึกษา จากการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า  
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Impact Rating Criteria  

Level Effective Human Information Structure Skill Research Performance 
1 ด าเนินงานส าเร็จ

ตามแผน ได้มากกว่า 
90% 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
90% 

ระบบ IT มีปัญหาเกิดความ
สูญเสียเพียงเล็กน้อยไม่ท า
ให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
90% 

ผลการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
มากกว่า 90% 

ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่อาจารย์
และนักวิจัยได้รับ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวมมากกว่า 
90% 

2 ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน ได้มากกว่า 
80% 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
80% 

ระบบ IT มีปัญหาและมี
ความสูญเสียไม่มากหรือท า
ให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 
1-4 ชม. 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
80% 

ผลการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
มากกว่า 88% 

ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่อาจารย์
และนักวิจัยได้รับตาม
เป้าหมาย 90%ขึ้นไป 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวมมากกว่า 
88% 

3 ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน ได้มากกว่า 
70% 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
70% 

ระบบ IT มีปัญหาและมี
ความสูญเสียบางส่วนหรือ
ท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงักมากกว่า 4 ชม.
แต่ไม่เกิน 24 ชม. 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
70% 

ผลการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
มากกว่า 86% 

ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่อาจารย์
และนักวิจัยได้รับตาม
เป้าหมาย 80% ขึ้นไป 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวมมากกว่า 
86% 

4 ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน ได้มากกว่า 
60% 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
60% 

ระบบ IT ที่ส าคัญเกิดความ
เสียหายหรือท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก 2-5 
วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้มากกว่า 
60% 

ผลการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
มากกว่า 84% 

ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่อาจารย์
และนักวิจัยได้รับตาม
เป้าหมาย 70% ขึ้นไป 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวมมากกว่า 
84% 

5 ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน ได้น้อยกว่า 
60% 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้น้อยกว่า 
60% 

ระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด
เกิดความเสียหายหรือท าให้
การด าเนินงานหยุดชะงัก
นานเกิน 
 5 วัน 

ด าเนินงานส าเร็จตาม
แผน ได้น้อยกว่า 
60% 

ผลการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
น้อยกว่า84% ลงไป 

ร้อยละของเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่อาจารย์
และนักวิจัยได้รับตาม
เป้าหมายน้อยกว่า 
70%  

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณใน
ภาพรวมน้อย
กว่า 84% ลงไป 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประเด็นความเสี่ยง ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ด้านความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1 น้อยมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนรับนักศึกษา ได้มากกว่า 90% 

2 น้อย ด าเนินงานส าเร็จตามแผนรับนักศึกษา ได้มากกว่า 80% 

3 ปานกลาง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนรับนักศึกษา ได้มากกว่า 70% 

4 สูง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนรับนักศึกษา ได้มากกว่า 60% 

5 สูงมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผนรับนักศึกษาน้อยกว่า 60 % 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1 น้อยมาก อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 60  

2 น้อย อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 40 

3 ปานกลาง อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 20  

4 สูง อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 10 

5 สูงมาก อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าร้อยละ 10 
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3. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา ประเด็นความเสี่ยง นักศึกษาผู้กู้ยืมยื่นเอกสารล่าช้า 
4. ด้านพัฒนาหลักสูตร ประเด็นความเสี่ยง กระบวนการรับเรื่องและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าและขาดการประสานงานมายังสาขาวิชา 
5. การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นความเสี่ยง งบประมาณบริหารจัดการคณะมีอย่างจ ากัด 
6. งานป้องกันการทะเลาะวิวาท  ประเด็นความเสี่ยง นักศึกษาดื่มของมืนเมาระหว่างกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
7. การจัดซื้อจัดจ้าง  ประเด็นความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการเบิกจ่าย 
8. ความปลอดภัยในสถานศึกษา ประเด็นความเสี่ยง ระบบสัญญาณเตือนภัยช ารุด 
9. การต่อต้านสิ่งเสพติด ประเด็นความเสี่ยง สถานที่หรือจุดเสี่ยงภายในคณะฯ 
  
 
 
(ข้อ 3 – ข้อ 9) ใชเ้กณฑ์การประเมินมาตรฐาน  ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดบ้างในบางกรณี 

2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

4 สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง 
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 ปีงบประมาณ 2559 
 
การประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละ

ระบบงาน 
โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
ผลลัพธ์ 

(3)=(1)*(2) 
รหัส ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1. ด้านการพัฒนา

บุคลากร 
คณะศิลปศาตร์และ
วิทยาศาสตร์ยังไม่มีอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 5 25 A1 สีส้ม 
ล าดับ1 

2. ด้านค่านิยมใน
การเลือกเข้า
ศึกษาในคณะ
ศิลปศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 

ค่านิยมในการเลือกเข้าศึกษา
ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีน้อย 

5 5 25 B1 สีส้ม 
ล าดับ2 

3. ระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม
นักศึกษา 

นักศึกษาผู้กู้ยืมยื่นเอกสาร
ล่าช้า 

3 2 6 C1 สีฟ้า 
ล าดับที่ 3 

4. ด้านพัฒนา
หลักสูตร 

กระบวนการรับเรื่องและการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า
และขาดการประสานงาน
มายังสาขาวิชา 

2 3 6 D1 สีฟ้า 
ล าดับที่ 4 

5. การจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณบริหารงานคณะมี
อย่างจ ากัด 

3 2 6 E1 สีฟ้า 
ล าดับที่ 6 

6. งานป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท 

นักศึกษาดื่มของมืนเมา
ระหว่างร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

2 3 6 F1 สีฟ้า 
ล าดับที่ 5 

7. การจัดซื้อจัด
จ้าง 

 

บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการเบิกจ่าย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างบ่อย 

2 3 6 G1 สีฟ้า 
ล าดับที่ 8 

8. ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

ระบบสัญญาณเตือนภัยช ารุด 2 3 6 H1 สีฟ้า 
ล าดับที่ 7 

9. การต่อต้านสิ่ง
เสพติด 

มีสถานที่หรือจัดเสี่ยงภายใน
คณะฯ 

1 2 2 I1 สีขาว 
 ล าดับที่ 9 
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การจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็น
อันดับแรก) ทั้งนี ้ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1) ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 
2) วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก 
(1) ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน ามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือในระยะยาว 
(2) ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีเสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
  
ตารางประเมินความเสี่ยง  (Risk  Matrix) 

 

 
 
 
 
 

A1, B2 

C1, E1 

D1, F1, 

G1, H1 

I1 

I1 
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บทที่ 3 
แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ในโครงการ

บริหารจัดการความเสี่ยง จัดขึ้นในวันที่   21 ตุลาคม 2558     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒  
อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ   ได้สรุปประเด็นวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยง   งวดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงมาก  ดังนี้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยนคพนม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย์ ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิด...........5...............ผลกระทบ.............5................ระดับความเสี่ยง.... ......สูงมาก................. 
ประเภทความเสี่ยง/

ระบบงาน 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action 

Plan) 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ด้านบุคลากร / ระบบ
พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มี 
บุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1)  ส ารวจอาจารย์ที่มีอายุครบในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 
2) ให้ความรู้ด้านการท าผลงานทางวิชาการ  
3) ติดตามผลงาน และประเมินผลงานเพื่อ
ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน 

 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา 
- หัวหน้าสาขาวิชา 
 - หัวหน้างานบุคลากร 

ตุลาคม – 
กรกฎาคม 
2559 

109,400 
บาท 
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แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยนคพนม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยงาน คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

พันธกิจที่ 1 ผลติบัณฑติ สูส่ังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย์ ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม ..........โครงการแนะแนว………. 

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิด...........5...............ผลกระทบ.............5................ระดับความเสี่ยง..........สูงมาก................. 

ประเภทความเสี่ยง/

ระบบงาน 

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง 

(Action Plan) 

ผูร้ับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

งบประมาณ 

ความนิยม 
 

 

 

 

 

 

 

ความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาใน

สาขาวิชา คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์มีน้อย 

1) จัดโครงการแนะแนวเชิงรุกคู่กับ

การประชาสัมพันธ์ 

2) ส ารวจสาขาวิชาใน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ที่ตลาดแรงงานไม่ต้องการ 

 - รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน 

- รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและ

บัณฑติศกึษา 

- หัวหนา้สาขาวิชา 

 - หัวหน้างานพัฒนา

นักศึกษา 

ตุลาคม – 

กรกฎาคม 

2559 

100,000 

บาท 
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ภาคผนวก 
 


