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บทสรุปผู้บริหาร  (Executive  Summary) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ใน ก า ร จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิ ษณุโลก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับพ้ืนที่ และระดับกอง (ค าสั่งที่ 21/2564) 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถวางแผนงานในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร  

2. เพ่ือรับรู้ จ ากัดและควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก   

3. เพ่ือลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
4. เพ่ือลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความ

ต่อเนื่อง 
6. เพ่ือให้การด าเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย

ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก                     
และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแนวทางการบริหาความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท่ี อว 0654.01(17)/ว 
728 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564) โดยมีการแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุม
ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ค าสั่งที่ 21/2564) 

เพ่ือให้การด าเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบรรจุวาระการ
ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พิจารณาก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีมติคงไว้ซึ่งประเด็นความเสี่ยงเดิม ดังนี้ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
1. ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 80) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่
บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม 

2. ไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครงการวิจัย 1. นักวิจัยไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความต้องการ
ผลลัพท์ของหน่วยให้ทุน 
2. นักวิจัยขาดประสบการณ์ ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัย 

3. โครงการไม่ ได้ รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ทราบยุทธศาสตร์ และความ
ต้องการผลลัพท์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้งบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก จึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับพ้ืนที ่และระดับกอง (ค าสั่งที่ 21/2564) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ใน ก า ร จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถวางแผนงานในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายนส าหรับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร  

2. เพ่ือรับรู้ จ ากัดและควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก   

3. เพ่ือลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
4. เพ่ือลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความ

ต่อเนื่อง 
6. เพ่ือให้การด าเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย

ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก                     
และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถด าเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถด าเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

บทที่  1 บทน า 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 

1. หน่วยงานมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้ 
2. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผน และปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในการ

ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้บริการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสายงานสนับสนุนบริหาร 2 กอง คือ กองบริหารทรัพยากร และกอง
การศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  : 

“มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา” 

 
ผู้น า     เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนล่าง     
บัณฑิตนักปฏิบัติ    มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 100% อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   
บูรณาการระหว่างศาสตร์   การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย  

คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์    

นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน น านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หรือโปรเจค/ 
งานวิจัย     

ห่วงโซ่อุปทาน    บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจ าหน่ายถึงมือผู้บริโภค   

เกษตรปลอดภัย    "การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต จนถึงมือผู้บริโภค 
       1. ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ 
       2. ปลอดภัยจากอันตรายทางเคมี 
       3. ปลอดภัยจากอันตรายทางชีวภาพ 
       4. ปลอดภัยจากอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้"  
 
 
 
 
 

บทที่  2 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
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พันธกิจ  :   

     1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และ
เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        
     2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ      
     3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก         
     4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  : 

1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็น
ฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม 
 4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์  : 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน 
2. ผลงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธิบัตร น าไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา 
4. นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่น าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
กลยุทธ์  :   

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
นโยบายในการบริหาร : 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ภายใต้การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชา  

2. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมงานบริการวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย
เชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม 

3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
และเล็งเห็นความส าคัญในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)  
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยได้แบ่ง
ส่วนงานเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  
 1) สายวิชาการ ประกอบด้วย  3  คณะ  ได้แก่  
  1.1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย  4  สาขา  คือ 
    -  สาขาพืชศาสตร์ 
    -  สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
    -  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
    -  สาขาวิทยาศาสตร์ 
  1.2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย  2  สาขา  คือ 
    -  สาขาบริหารธุรกิจ 
    -  สาขาศิลปศาสตร์ 
  1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประกอบด้วย  1  สาขา  คือ 
    - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 2) สายสนับสนุน ประกอบด้วย  2  กอง  ได้แก่  
  1.1 กองบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย 4 งาน คือ 
    -  งานบริหารทั่วไป 
    -  งานแผนยุทธศาสตร์และบุคลากร 
    -  งานคลังและพัสดุ 
    -  งานบริการ 
  1.2  กองการศึกษา ประกอบด้วย  4 งาน  คือ 

-  งานวิชาการ 
-  งานกิจการนักศึกษา 
-  งานวิจัยและบริการทางวิชาการ 
-  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ในส่วนของงานสนับสนุน มี ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก เป็นผู้บังคบับัญชาสูงสุด ของผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากร และกองการศึกษา โดยมีภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

หน่วยงาน กระบวนงาน/หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
1. กองบริหารทรัพยากร 
1.1 งานบริหารทั่วไป 1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกอง

และเขตพ้ืนที ่
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ของกอง 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
ของกอง 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกอง 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกอง 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของ
กองและเขตพ้ืนที ่
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล  
 

1.2 งานแผน
ยุทธศาสตร์และ
บุคลากร 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ของกอง
และเขตพ้ืนที ่
(2 ) ด า เนิ น ง าน เกี่ ย ว กั บ แ ผ น งาน แ ล ะ
งบประมาณของกองและเขตพื้นที่ 
(3 ) ด า เนิ น งาน เกี่ ย วกั บการติ ดตามและ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดของกองและเขตพ้ืนที่ 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งของกองและเขตพ้ืนที ่
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกองและเขตพ้ืนที ่
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบของกองและเขตพ้ืนที่ 
(8) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการของ
กองและเขตพ้ืนที ่
(9) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกอง

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านแผน
ยุทธศาสตร์และบุคลากรให้กับคณะใน
เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาใน
เรื่องการจัดท าโครงการของเขตพ้ืนที่
พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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หน่วยงาน กระบวนงาน/หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
และเขตพ้ืนที ่
(10) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.3 งานคลังและ
พัสด ุ

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินของเขต
พ้ืนที ่
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีของเขตพ้ืนที่ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของเขตพ้ืนที่ 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านงานคลัง
และพัสดุให้กับคณะในเขตพ้ืนที่
พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องการ
เบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
ของเขตพ้ืนที่พิษณุโลกให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.4 งานบริการ (1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และ
หอพักของเขตพ้ืนที ่
(2 ) ด า เนิ น การ เกี่ ย วกั บ งาน รักษ าความ
ปลอดภัยของกองและเขตพ้ืนที่ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะของกอง
และเขตพ้ืนที ่
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคของ
กองและเขตพ้ืนที ่
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร-สิ่งพิมพ์ของ
กองและเขตพ้ืนที ่
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงานของ
กองและเขตพ้ืนที ่
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านบริการ
ให้กับคณะในเขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ภารกิจงานประจ ากองการศึกษา 
2.1 งานบริหารทั่วไป 1) ด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของกอง 1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 



 

12 

 

หน่วยงาน กระบวนงาน/หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ของกอง 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
ของกอง 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของกอง 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกอง 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของ
กอง 
 (7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านแผน
ยุทธศาสตร์และบุคลากรให้กับคณะใน
เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาใน
เรื่องการจัดท าโครงการของเขตพ้ืนที่
พิษณุโลกให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.2 งานวิชาการ (1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมหลักสูตร
และแผนการเรียนของเขตพ้ืนที่ 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที ่
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาเขตพ้ืนที ่
(4 ) ด า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานประมวลผล
การศึกษาของเขตพ้ืนท ี
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารการศึกษา
ของเขตพ้ืนที ่
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของเขตพ้ืนที ่
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติ
นักศึกษา/บัณฑิตของเขตพ้ืนที่ 
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการข้อมูล งาน
สถิติข้อมูลของนักศึกษา/บัณฑิตของเขตพ้ืนที่ 
(9) ด า เนิ นการเกี่ ยวกับ งานรับสมัครการ
ประสานการจัดสอบคัดเลือก และการรายงาน
ตัว สรุปผล นักศึกษาใหม่ของเขตพ้ืนที่ 
(10) ด าเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบวุฒิ

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ
ให้กับหน่วยงาน และคณะในเขตพ้ืนที่
พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องการ
จัดท าโครงการของเขตพ้ืนที่พิษณุโลก
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอนประจ าภาค 
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หน่วยงาน กระบวนงาน/หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
การศึกษาของเขตพ้ืนที ่
(11) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบูรณาการเรียน
การสอน 
(12) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
(13) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการศึกษา เช่น การสอบ V-net, การ
พัฒนากลยุทธ์ตัวป้อนนักศึกษา 

2.3 งานกิจการ
นักศึกษา 

 (1 ) ด า เนิ นการเกี่ ยวกับ งานบริการและ
สวัสดิ การ (พยาบาล/ประกัน อุบั ติ เหตุ /
ทุนการศึกษา/นักศึกษาวิชาทหาร/นักศึกษา
พิการ และรักษาดินแดน(ผ่อนผันทหาร)) ของ
เขตพ้ืนที ่
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา 
(วินัย/กิจกรรม/กีฬา) 
 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพ
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 (4) ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
(ท านุ บ ารุ ง เผยแพร่  สร้างเครือข่ ายของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
 (6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านกิจการ
นักศึกษาให้กับหน่วยงาน และคณะใน
เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในเรื่องการ
จัดท าโครงการของเขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
และโครงการของนักศึกษาแต่ละคณะ
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน าในการท า
กิจกรรมของคณะร่วมกับกอง
การศึกษาหลักสูตร 

2.4 งานวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ด า เนินการเกี่ ยวกับงานระบบบริการ
การศึกษา (นักศึกษา/คณาจารย์) ของเขตพ้ืนที่ 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบทะเบียนกลาง 
ระบบประเมินอาจารย์ ของเขตพ้ืนที่ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบรับสมัครนักศึกษา 
ระ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล จั ด ต า ร า งส อ น ระบ บ
ประมวลผลการศึกษา ของเขตพ้ืนที่ 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูล สกอ. ประจ า

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
หน่วยงาน และคณะในเขตพ้ืนที่
พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
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หน่วยงาน กระบวนงาน/หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ภาคเรียน ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันข้อมูลการ
ลงทะเบี ยน เรียน ข้อมูล  FTES ข้อมูลการ
ประเมินอาจารย์ ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา ของ
เขตพ้ืนที ่
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานจัดท าเว็บไซต์งาน
ทะเบียน เว็บไซต์งานรับนักศึกษาข้อมูลการ
ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ของเขตพ้ืนที่ 
(6) ด าเนินงานห้องสมุด 
(7) ด าเนินงานระบบเครือข่าย 
(8) ด าเนินงานการบริการสารสนเทศ เช่น 
คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน 
(9) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
ม อ บ ห ม าย  เช่ น  ก า ร พั ฒ น า เค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศในเขตพ้ืนที่พิษณุโลก 

ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.5 งานวิจัยและ
บริการทางวิชาการ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของเขตพ้ืนที่ 
 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของ
เขตพ้ืนที ่
 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1. วางแผน กลั่นกรอง สั่งการควบคุม 
ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล 
2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านงานวิจัย
และบริการทางวิชาการ ให้กับ
หน่วยงานและคณะในเขตพ้ืนที่
พิษณุโลก 
3. ตัดสิน แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน
ที่สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาได้ตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอด
ในงานวิจัยและบริการทางวิชาการ
ให้กับหน่วยงานและคณะภายในเขต
พ้ืนที่พิษณุโลก 

 
 
 
 บทที่  3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ใน ก า ร จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับพ้ืนที่ และระดับกอง (ค าสั่งที่ 21/2564) คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับพื้นที่) 
 1. ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก     ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
 3. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   กรรมการ 
 4. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
 6. หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์      กรรมการ 
 7. หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง    กรรมการ 
 8. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 9. หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ 
 10 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
 11. หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 12. หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กรรมการ 
 13. นางสาวพาฝัน    ปิ่นทอง     กรรมการ 
 14. นายอ านาจ              ชื่นแสงมอญ    กรรมการ 
 15. นางสาวรัชนีกร   แรงขิง     กรรมการ 
 16. นางศิริลักษณ์            เสน่หา     กรรมการ 
 17. นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล    กรรมการ 
 18. นางนุชจรินทร์  คูวิบูลย์ศิลป์    กรรมการ 
 19. นางศุภรากาญจน์ น้อยคง     กรรมการ 
 20. นางจิณณ์ณิชา  รอบคอบ    กรรมการ 
 21. นางสาวอาภรณ์ นากุ     กรรมการ 
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 22. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร    กรรมการและเลขานุการ 
    23. นางสาวสุพรรณี   คงดีได ้     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    24. นางสาวสุภิญญา   ก้อนแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    25. นางสาวปริยาภัสสร ์  เพ็งจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ของคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบาย
และแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ลงสู่การปฏิบัติ 

2. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

3. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ รายงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 
1 ครั้ง 

4. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มาวิเคราะห์ปรับแผนและ 
แนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป  

2. คณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับกอง) 

2.1 กองการศึกษา 
 1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพาฝัน    ปิ่นทอง    กรรมการ 
 3. นางสาวภัทรพร  ชัยสิทธิ ์    กรรมการ 
 4. นายสมชนก   ศรลัมพ์    กรรมการ 
 5. นางสาวงามเนตร สุวรรณโชต ิ   กรรมการ 
 6. นางสาวรัชนีกร  แรงขิง    กรรมการ 
 7. นายอ านาจ  ชื่นแสงมอญ   กรรมการ 
 8. นางสาวพีรยา  สอนอ้น    กรรมการ 
 9. นางสาวศรัญญา  งามกระบวน   กรรมการ 
 10. นางสาวพิรานันท์ นามมุลตรี   กรรมการ 
 11. นายณัฐวัฒน์   ด้วงฉุน    กรรมการ 
 12. นางศิริลักษณ์  เสน่หา    กรรมการ 
 13. นางธิติมา  ด้วงรอด    กรรมการ 
 14. นางจรรยา  มีค า    กรรมการ 
 15. นายคงกช  กาบจันทร์   กรรมการ 
 16. นายณัฏฐภัทร  มาแดง    กรรมการ 
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 17. นางสาวลินดา  มุ่งชนะ    กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางศิริมาศ  ก้อนจ้อย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.2 กองบริหารทรัพยากร 
 1. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอาจารีย์  เกตุวิริยะกุล   กรรมการ 
 3. นางสาวจิราพร  ค ามา    กรรมการ 
 4. นางปภาดา   พลอยอ่ิม   กรรมการ 
 5. นางสาวปริยาภัสสร์ เพ็งจันทร์   กรรมการ 
 6. นางศุภรากาญจน์ น้อยคง    กรรมการ 
 7. นางสาวประภาภรณ์ สารบัณ    กรรมการ 
 8. นางนุชจรินทร์  คูวิบูลย์ศิลป์   กรรมการ 
 9. นางสาวเกสร  จันทร์พุฒ   กรรมการ 
 10. นางสายพิมพ์  อินทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 11. นางสาววราภรณ์ นราพล    กรรมการ 
 12. นางสาวจุรีรัตน์  บทเรศ    กรรมการ 
 13. นางจินตนา  กันแก้ว    กรรมการ 
 14. นางสาวกรกฎ  พีระเกียรติขจร   กรรมการ 
 15. นายนเรศ  เขียวมี    กรรมการ 
 16. นางจิณณ์ณิชา  รอบคอบ   กรรมการ 
 17. นายฉลอง  แตงตุ่น    กรรมการ 
 18. นายสมเพลิน  ยอดเพชร   กรรมการ 
 19. นายทรงวุฒิ  พ่ึงทอง    กรรมการ 
 20. นางสิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ    กรรมการ 
 21. นายศุภณัฐ  หมีนิ่ม    กรรมการ 
 22. นายหนึ่ง  ฟักทอง    กรรมการ 
 23. นายกมล  น่วมมี    กรรมการ 
 24. นางสาวสุพรรณี คงดีได้    กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสาวสุภิญญา ก้อนแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับกอง 
ดังนี้ 
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 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติของทุกส่วนงาน 
 2. จัดท าแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ  
 3. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
 4. จัดท ารายงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ย ง  เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5. จัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  เสนอคณะกรรมการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจน
ภาพลักษณ์ และความเสียหายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ด าเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยผู้บริหาร และ
บุคลากรทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก 

4. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  

เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถด าเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจ

เกดิขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถด าเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
กระบวนการและข้ันตอนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ใน ก า ร จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environmental)  

สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นองค์ประกอบในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น ดังที่
ได้แสดงไว้ในบทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

          ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  

เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จ หรือผลลัพธ์ของการด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ
ได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน  

          ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง/การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) 

          คือ การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อเป้าหมายขององค์กรหรือกระบวนการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง 
ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอก เหตุการณ์ร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยอาจแบ่งประเภทของความเสี่ยงได้ ดังนี้ 
 - ด้านทรัพยากร (Resource : R) เช่น  การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ 
ฯลฯ 
 - ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Strategic : S) 
 - ด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ (Policy : P1) 
 - ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Personal : P2) 
 - ด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) 
 - ด้านอื่นๆ (Other : O2) เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

          ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

คือ การประเมินเหตุการณ์หรือความเสี่ยงจาก 2 มุมมอง ได้แก่ โอกาส และผลกระทบ 
          - โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
          - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

          การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง 
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(In-herent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการ
จัดการความเสี่ยง เช่น 
          • การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 
          • กระบวนการปฏิบัติงาน 
          • กิจกรรมการควบคุมภายใน 
          • โครงสร้างองค์กร 
          • กระบวนการรายงาน/วิธีการติดต่อสื่อสาร 
          • ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง 
          • พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
          • การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล 

          ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

การจัดการความเสี่ยง หรือ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือเมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้
และประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยการ
พิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่ 
องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

          หลักการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 ประการคือ 

          1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
          2. การร่วมจัดการ (Share) การร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง 
          3. การลด (Reduce) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
          4. การยอมรับ (Acept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้ โดยไม่ต้องมี
การด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก 

          ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการหรือตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น 
กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการควบคุมคือ การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบในการพิจารณา
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการ
ก าหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน 



 

21 

 

          ขั้นตอนที่ 7 สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา 
เพ่ือช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มี
ช่องทางหรือสื่อในการสือสารแบบสองทางที่มีประสิทธิภาพ  

          ขั้นตอนที่ 8 การติดตาม (Monitoring)  

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีคุณภาพและมีความเหมาะสม สามารถ
ดัดแปลงเท่าที่จ าเป็น การติดตามดูแลต้องท าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร และ
สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          การติดตามการบริหารความเสี่ยง สามารถท าได้ 2 แบบคือ 

          1. การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

          2. การติดตามรายครั้ง เป็นการด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็ว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประยุกต์แนวคิดของ COSO (the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ใน ก า ร จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถวางแผนงานในด้านบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายนส าหรับหน่วยงานทุกระดับขององค์กร  

2. เพ่ือรับรู้ จ ากัดและควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก   

3. เพ่ือลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
4. เพ่ือลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความ

ต่อเนื่อง 
6. เพ่ือให้การด าเนินงานตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย

ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก                     
และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

บทที่  4 แผนบริหารความเสี่ยง 
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2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก

1 ผลการประเมนิการด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ไมบ่รรลุตามค่า

เป้าหมาย (ร้อยละ 80)

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ทีไ่ด้จากการด าเนิน

โครงการ/กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไมบ่รรลุตาม

ตัวชี้วดั/วตัถุประสงค์ ของโครงการ/กจิกรรม

/ มทร.ล้านนา พษิณุโลก ไม่

สามารถด าเนินงานให้

บรรลุหรือเป็นไปตามค่า

เป้าหมาย

2 ไมไ่ด้รับการสนับสนุนแผนงาน

โครงการวจิัย

1. นักวจิัยไมท่ราบยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการผลลัพท์ของหน่วยให้ทุน

2. นักวจิัยขาดประสบการณ์ในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวจิัยในรูปแบบแผนงานวจิัย

/ มทร.ล้านนา ไมส่ามารถ

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วดัด้านงานวจิัย

แผนปฏิบัติราชการฯได้ 

เนื่องจาก ไมไ่ด้รับการ

สนับสนุนข้อเสนอ

โครงการวจิัยและ

งบประมาณในการด าเนนิ

งานวจิัย

ความเสี่ยง 

(2)
ปัจจยัเสีย่ง  (3)ล าดบั

แหลง่ทีม่าความเสีย่ง

(4)
ผลกระทบจากความเสีย่ง

(6)

ยุทธศาสตร์  2 : การพฒันามหาวทิยาลัยเพือ่การเติบโตร่วมกบัการพฒันา

ประเทศ

เป้าประสงค์ : พฒันาผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ 

การบริการวชิาการ นวตักรรม และก าลังคน เพือ่เพิม่ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

กลยุทธ ์2.1 บูรณาการงานวจิัย บริการวชิาการและนวตักรรมให้เกดิ

ประโยชน์ส่งผลลัพธต่์อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ ์2.2 พฒันาระบบบริหารงานวจิัย การบริการวชิาการและ

นวตักรรมของมหาวทิยาลัย

กลยุทธ ์2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม

 และผลงานบริการวชิาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธข์อง มทร.ลา้นนา

(5)

ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพฒันาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน

วฒันธรรมองค์กร

เป้าประสงค์ : เพือ่มหาวทิยาลัยมกีารบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภิบาล 

เพิม่ประสิทธภิาพและประสิทธผิล และสร้างค่านิยมร่วม

กลยุทธ ์4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัย อย่างมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล
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ภายใน ภายนอก

3 โครงการไมไ่ด้รับงบประมาณ

สนับสนุนในการด าเนินการจัด

กจิกรรมตามแผน

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ ไมท่ราบยุทธศาสตร์

 และความต้องการผลลัพท์ของหน่วยงาน

ต้นสังกดัทีใ่ห้งบประมาณในการจัดกจิกรรม

/ มทร.ล้านนา พษิณุโลก ไม่

สามารถด าเนินงานให้

บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือ

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่

ได้ก าหนดไว้

ความเสี่ยง 

(2)
ปัจจยัเสีย่ง  (3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมคีวามเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบ

สานศิลปวฒันธรรมไทย ภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กลยุทธท์ี ่3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมปิัญญาล้านนา 

และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ตัวชี้วดัที ่23 ร้อยละของนักศึกษา

และบุคลากรมคีวามเข้าใจในศิลปวฒันธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพิม่ขึ้น ตัวชี้วดัที ่24 จ านวนโครงการ/

กจิกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ภูมปิัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมทีบู่รณาการกบัการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษา

ล าดบั

แหลง่ทีม่าความเสีย่ง

(4)
ผลกระทบจากความเสีย่ง

(6)

ความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธข์อง มทร.ลา้นนา

(5)

 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม 
(1) ระบุด้านความเสี่ยง    
 1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)  
 2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F)  
 3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)  
 4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C)   
 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)  
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 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R)  
 7) ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F)    
(2) ระบุความเสี่ยง   
(3) ระบุปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุ/ตัวผลักดันความให้เกิดความเสี่ยง   
(4) ระบุปัจจัยความเสี่ยง (ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก)   
(5) ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย   
(6) ระบุผลกระทบจากความเสี่ยง คือ ความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ   
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3. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แบบฟอร์มที่ 2 การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก

ระดบัโอกาส 

(Likelihood)

ระดบัผลกระทบ

 (Impact)

ระดบัความ

อ่อนไหวตอ่

ความเสีย่ง

ระดบัลกัษณะ

การ

เปลีย่นแปลง

ของความเสีย่ง

ระดบัความ

เสีย่ง (Risk

 Level)

ยอมรับ

(Accept)

หลกีเลีย่ง

(Avoid)

ถ่ายโอน

(Sharing)

ควบคุม/ลด

(Reduce)

 การลด

ผลกระทบ

ของความ

เสีย่ง

 ใช้

มาตรการ

การเฝ้า

ระวัง

การท าแผน

ฉุกเฉินการ

จดัท าแผน

ฉุกเฉิน

การสง่เสริมหรือ

ผลกัดนั

เหตกุารณ์ที่

อาจจะเกิดข้ึน

ผลการประเมนิการด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ไมบ่รรลุตามค่า

เป้าหมาย (ร้อยละ 80)

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ทีไ่ด้จากการด าเนิน

โครงการ/กจิกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ไมบ่รรลุตามตัวชี้วดั/

วตัถุประสงค์ ของโครงการ/กจิกรรม

/ 4 5 2 2  20/4 /

ไมไ่ด้รับการสนับสนุนแผนงาน

โครงการวจิัย

1. นักวจิัยไมท่ราบยุทธศาสตร์ และ

ความต้องการผลลัพท์ของหน่วยให้ทุน

2. นักวจิัยขาดประสบการณ์ในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวจิัยในรูปแบบ

แผนงานวจิัย

/ 4 5 4 1  20/4 / /

โครงการไมไ่ด้รับงบประมาณ

สนับสนุนในการด าเนินการจัด

กจิกรรมตามแผน

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ ไมท่ราบ

ยุทธศาสตร์ และความต้องการ

ผลลัพท์ของหน่วยงานต้นสังกดัทีใ่ห้

งบประมาณในการจัดกจิกรรม

/ 4 5 4 1  20/4 / /

วิธกีารบริหารจดัการความเสีย่ง

(5)

ความเสีย่ง  

(1)

ปัจจยัเสีย่ง 

(2)

การประเมินความเสีย่ง 

(4)

แหลง่ทีม่าความเสีย่ง

(3)

 
ค าอธิบายแบบฟอร์ม 
(1) (2) (3) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 1 
(4) การประเมินความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (หรือจะพิจารณาจาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง) โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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ระดับโอกาส (Likelihood)  
เชิงปริมาณ 

  
 
เชิงคุณภาพ 

 
 
 
ระดับผลกระทบ (Impact) 
ด้านกลยุทธ์ 

 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
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ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ 

 
 
ด้านการเงิน 

 
ด้านสุขภาพ 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
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ด้านชุมชน 

 
 
ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

 
 
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  โอกาสการเกิดความเสี่ยงกับผลกระทบ/ความรุนแรง 

 
 

 

5 (5) (10) (15) (20) (25) 

4 (4) (8) (12) (16) 
สูงมาก 
(20) 

3 (3) (6) (9) 
สูง 
(12) 

(15) 

2 (2) 
ปาน 
(4) 

กลาง 
(6) 

(8) (10) 

1 ต่ า(1) (2) (3) (4) (5) 

 1 2 3 4 5 

 
 

 
(5) วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง           
ให้ระบุวิธีการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง จากวิธีการ ดังนี้       
1.การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  คือ หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ 
และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นที่ต้องเสีย
ไป              
2. เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงและหยุดท ากิจกรรมเหล่านั้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกดิขึ้น              
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาท่ีเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่มี 
หน่วยงานอื่นจะต้องร่วมด าเนินการด้วย"          
4. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุม
ภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง    
5. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) 
เป็นต้น            

ผล
กร

ะท
บ/

คว
าม

รุน
แร

ง 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และ
การด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเข่ือนมากเนื่องจากปริมาณน้ าฝน  
7. การท าแผนฉุกเฉินการจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคล
และวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเช้าสถานที่ท างานได้    
8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล กระทบเซิงบวกกับ
องค์กรรวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดข้ึน       
 
*การจัดล าดับความเสี่ยงให้ดูระดับความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงเป็นล าดับแรก และล าดับที่มีคะแนนต่ าเป็นล าดับ
รองลงมา            
  
 



 

------------------------------------------------------------- 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4. การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง   
แบบฟอร์มที่ 3 การด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

1 ผลการประเมนิการด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ไมบ่รรลุตามค่า

เป้าหมาย (ร้อยละ 80)

การลด/การควบคุมความ

เส่ียง (Risk Reduction)

1) แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนและ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี และแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่

ทบทวน ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน

งาน

ยุทธศาสตร์

และบุคลากร

/ ผลการประเมนิการ

ด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี บรรลุ

ตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 

802) ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน,

 12 เดือน และรายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริหาร มทร.ล้านนา

งาน

ยุทธศาสตร์

และบุคลากร

/ / /

2 ไมไ่ด้รับการสนับสนุนแผนงาน

โครงการวจิัย

1. นักวจิัยไมท่ราบยุทธศาสตร์ 

และความต้องการผลลัพท์ของ

หน่วยให้ทุน

2. นักวจิัยขาดประสบการณ์ใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย

ในรูปแบบแผนงานวจิัย

1. ควบคุม/ลด (Reduce)

2. ใช้มาตรการการเฝ้า

ระวงั

1.ให้ความรู้แผนยุทศาสตร์ตามความ

ต้องการของผู้ให้ทุน และการวางแผนการ

จัดท าแผนงานโครงการวจิัย ของ มทร.

ล้านนา พษิณุโลก   

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเขียน

แผนงานโครงการวจิัย

งานวจิัยและ

บริการวชิาการ

/ / แผนงานโครงการวจิัย 

อย่างน้อย 1 แผนงาน

3 โครงการไมไ่ด้รับงบประมาณ

สนับสนุนในการด าเนินการจัด

กจิกรรมตามแผน

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่

ทราบยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการผลลัพท์ของหน่วยงาน

ต้นสังกดัทีใ่ห้งบประมาณใน

การจัดกจิกรรม

1. ควบคุม/ลด (Reduce)

2. ใช้มาตรการการเฝ้า

ระวงั

1.ก าหนดกรอบงบประมาณในชัดเจนและ

แจ้งให้กบัหน่วยงานทราบเพือ่เขียนให้

สอดคล้องและตรงตามงบประมาณที่

ก าหนดให้ 

งานศูนย์

วฒันธรรม

ศึกษา กอง

การศึกษา

/ / โครงการทีไ่ด้รับการอนุมติั

ในการด าเนินการจัด

กจิกรรม  อย่างน้อย 2 

โครงการขึ้นไป

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ทีไ่ด้จากการ

ด าเนินโครงการ/กจิกรรมตาม

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ไมบ่รรลุตาม

ตัวชี้วดั/วตัถุประสงค์ ของ

โครงการ/กจิกรรม

ล าดบั
ความเสีย่ง  

(1)

ปัจจยัเสีย่ง 

(2)

เป้าทีต่อ้งการ/ตวัช้ีวัด 

(7)

วิธกีารบริหารจดัการ

ความเสีย่ง

(3)

การด าเนินการจดัการความเสีย่ง

(4)

ผู้รับผิดชอบ

(5)

ระยะเวลาการด าเนินการ (6)
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม      
(1) (2) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 1 
(3) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2      
(4) การด าเนินการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ เพ่ือ ยอมรับ หลีกเลี่ยง กระจาย หรือลดความเสี่ยงนั้น เช่น การลด
ความเสี่ยงด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเดือนละ 2 ครั้ง และมีการวัดผลประเมินผล    
(5) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามคอลัมน์ (4) ให้ชัดเจน      
(6) ระยะเวลาการด าเนินการ ให้ระบุระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกิจกรรมที่จะจัดท าตามคอลัมน์ (4) โดยการลากเส้นระบุช่วงเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมนั้น   
(7) เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด ให้ระบุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง เช่น การลดความเสี่ยงด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร เป้าหมาย
บุคลากรร้อยละ 95 ของมหาวิทาลัยมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนและสอบผ่านการประเมินผล      
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5. การติดตามและรายงานผล 
แบบฟอร์มที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

1 ผลการประเมนิการ

ด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ไมบ่รรลุ

ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 

80)

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ทีไ่ด้จาก

การด าเนินโครงการ/

กจิกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ไมบ่รรลุ

ตามตัวชี้วดั/วตัถุประสงค์ 

ของโครงการ/กจิกรรม

การลด/การควบคุมความ

เส่ียง (Risk Reduction)

1) แต่งต้ังคณะกรรมการ

ทบทวนแผนและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี และแผน

กลยุทธท์างการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพือ่ทบทวน ก ากบั 

ติดตามผลการด าเนินงาน

งาน

ยุทธศาสตร์

และบุคลากร

/ ผลการประเมนิการ

ด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์/

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี บรรลุตาม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ

 80

2) ติดตามผลการด าเนินงาน

 รอบ 6 เดือน, 12 เดือน 

และรายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริหาร มทร.

ล้านนา

งาน

ยุทธศาสตร์

และบุคลากร

/ / /

2 ไมไ่ด้รับการสนับสนุน

แผนงานโครงการวจิัย

1. นักวจิัยไมท่ราบ

ยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการผลลัพท์ของหน่วย

ให้ทุน

2. นักวจิัยขาดประสบการณ์

ในการเขียนข้อเสนอ

โครงการวจิัยในรูปแบบแผน

งานวจิัย

1. ควบคุม/ลด (Reduce)

2. ใช้มาตรการการเฝ้า

ระวงั

1.ให้ความรู้แผนยุทศาสตร์

ตามความต้องการของผู้ให้

ทุน และการวางแผนการ

จัดท าแผนงานโครงการวจิัย

 ของ มทร.ล้านนา พษิณุโลก

   2. ถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคนิคการเขียนแผนงาน

โครงการวจิัย

งานวจิัยและ

บริการวชิาการ

/ / แผนงาน

โครงการวจิัย อย่าง

น้อย 1 แผนงาน

3 โครงการไมไ่ด้รับ

งบประมาณสนับสนุนในการ

ด าเนินการจัดกจิกรรมตาม

แผน

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่

ทราบยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการผลลัพท์ของ

หน่วยงานต้นสังกดัทีใ่ห้

งบประมาณในการจัด

กจิกรรม

1. ควบคุม/ลด (Reduce)

2. ใช้มาตรการการเฝ้า

ระวงั

1.ก าหนดกรอบงบประมาณ

ในชัดเจนและแจ้งให้กบั

หน่วยงานทราบเพือ่เขียนให้

สอดคล้องและตรงตาม

งบประมาณทีก่ าหนดให้ 

ศูนย์

วฒันธรรม

ศึกษา กอง

การศึกษา

/ / โครงการทีไ่ด้รับการ

อนุมติัในการ

ด าเนินการจัด

กจิกรรม  อย่างน้อย

 2 โครงการขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ

(5)

ระยะเวลาการด าเนินการ (6) ความเสีย่งคงเหลอื 

(Residual Risk) 

(9)

เป้าทีต่อ้งการ/

ตวัช้ีวัด 

(7)

ผลการด าเนินการ 

(8)
ล าดบั

ความเสีย่ง  

(1)

ปัจจยัเสีย่ง 

(2)

วิธกีารบริหารจดัการ

ความเสีย่ง

(3)

การด าเนินการจดัการความ

เสีย่ง

(4)

 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่ง (ฉบับจริงแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงของหน่วยงาน) 
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สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ขั้นตอน การด าเนินงาน/กิจกรรม 
1.ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตและสภาพแวดล้อม 

1.1 รับนโยบาย/แนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงจาก มทร.ล้านนา 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

2.การระบุความเสี่ยง 
(Event Identification) 

2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
2.3 แต่ละหน่วยงานระบุโครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตนเอง
รับผิดชอบลงในแบบประเมินความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก (RM PLC-
1) 
2.4 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ 

3.ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

3.1 หน่วยงานประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 
3.2 หน่วยงานจัดล าดับความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ า ปานกลาง สูง สูง
มาก) 
3.3 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก ประชุมเพ่ือคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่สูง และสูง
มากมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

4.ตอบสนองความเสี่ยง 
(Risk Response) 

4.1 งานยุทธศาสตร์และแผนด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
4.2 เสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง 
4.3 เผยแพร่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
4.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

5. ติดตามความเสี่ยง 
(Monitoring) 

5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 
5.2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
5.3 เสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
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คณะผู้จัดท าเล่มรายงาน 
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************* 

 
คณะทีป่รึกษา : 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก 
2 นางศุภัคษา ศรีวิชัยล าพรรณ์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 
3 นางสุทินา พ่ึงทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
4 นางศุภรากาญจน์ น้อยคง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร 

 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : 

1 นางสาวรัชนีกร แรงขิง หัวหน้างานบริหารงานวิจัย 
2 นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุน หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม 
3 นางสาวสุพรรณี คงดีได้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้จัดท าข้อมูลและเล่มรายงาน : 

1 นางสาวสุพรรณี คงดีได้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


