


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU) 1 

ส่วนที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง (RM2_NSRU) 13 

ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) 26 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU) 39 

ส่วนที่ 5 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 53 

ส่วนที่ 6 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 58 

ภาคผนวก  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง  

(RM1_NSRU) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต                                                                                                                                                               
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทำงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
จำนวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มลดลง 

จำนวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มไม่แน่นอน  
และลดลงในบาง
หลักสูตร 

4 4 
 

สูง 
(16) 

1.รักษาจำนวนนักศึกษาเดิม 
ให้คงอยู่ลดการออกกลางคัน 
2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างต่อเนื่อง 
3.จัดทำฐานข้อมูสารสนเทศ
ให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
4.จัดหาทุนการศึกษา 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 

- 

 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU RM1_NSRU 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  

   
   

 
 ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
        ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                                                                                                                                                          
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์การอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 

  
   

   
 

 ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
เป้าประสงค์ที่ 3 : บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 

  
   

   
 

 ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                         
เป้าประสงค์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ลดลงทุกปี 

การลดลงของ
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 
ต่อการดำเนินงาน 
 

4 3 
 

สูง 
(12) 

1.แสวงหางบประมาณ
เพ่ิมเติมจากแหล่ง
งบประมาณภายนอก 
2.ใช้ศักยภาพด้านความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 
และศักยภาพความพร้อม
ของสถานที่ และการบริการ
วิชาการเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 

- 

RM1_NSRU 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

-หัวหน้า
สำนักงานคณบดี 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
บุคลากรขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 
และไม่มีระบบตรวจสอบ 
สอบทานที่ดีพอ 

การบริหารจัดการ 
ด้านการเบิกจ่าย  
มีความล่าช้าไม่เกิด
ความคล่องตัว 
ในการทำงาน 

3 3 
 

ปาน
กลาง 
(9) 

1.ปรับระบบการบริหาร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.เน้นการจัดสรรงบประมาณ
ในหมวดงบประมาณแผ่นดิน  
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามไตรมาส 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-หัวหน้า
สำนักงานคณบดี 

- 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
การประมวลผลการเรียน
และรายงานผลการเรียน
ล่าช้าส่งผลกระทบ 
ต่อการจบการศึกษา 
หรือการได้รับเกียรตินิยม
ของนักศึกษาได้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาไม่ดำเนินการ 
ส่งเกรดตามเวลา 
ที่กำหนด 

2 3 
 

ปาน
กลาง 
(6) 

1.ชี้แจงให้คณาจารย์ในคณะ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย เรื่องการวัด
และประเมินผล และการ
ส่งผลการเรียนตามกำหนด
อย่างเคร่งครัด 

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 

- 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  

 
   

     ไม่พบ 
ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
  

 
   

   
 

 ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                      
เป้าประสงค์ที่ 5 : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : 5 การยกระดับการบริหารจัดการไปสู ่การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 

  
   

   
 

 ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  

   
     ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
  

   
   ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนบริหารความเสี่ยง  

(RM2_NSRU) 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต                                                                                                                                                               
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทำงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต      
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
จำนวนนักศึกษาท่ี
มีแนวโน้มลดลง 

จำนวนนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มไม่แน่นอน  
และลดลงในบางหลักสูตร 

1.รักษาจำนวน
นักศึกษาเดิมให้คงอยู่
ลดการออกกลางคัน 
2.ประชาสัมพันธ์
หลักสตูรให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างต่อเนื่อง 
3.จัดทำฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ทันสมัย 
และเป็นปจัจุบันเข้าถึง
ง่ายไม่ซับซ้อน 
4.จัดหาทุนการศึกษา 

1.เสริมสร้างระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาให้เข็มแข็ง 
2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ  
และหลักสูตร 
3.ประชาสัมพันธ์คณะ
หลักสูตรใน Social 
Media 
4.สร้างเครือข่าย 
กับศิษย์เก่า 
5.จัดตั้งทีมงาน
ประชาสัมพันธ์  

1.เพื่อคงจำนวน
นักศึกษาท่ีมีอยู่เดิม
ให้สำเรจ็การศึกษา
ตามจำนวนแรกเข้า 
2.เพื่อให้มีจำนวน
นักศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 
หรือมากกว่า  

10,000 บาท 1.จำนวน
นักศึกษาที่ออก
กลางคันลดลง
จากปีการศึกษา 
2563 
2.จำนวนช่อง
ทางการ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร
หลากหลายกว่า
ปีการศึกษา 
2564 

- ปีงบประมาณ 
2565 
- ปีการศึกษา 2564 
- รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
- นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ ์

- 

RM2_NSRU RM2_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

และดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.จำนวน
นักศึกษาบาง
หลักสตูรคงเดิม
หรือมากกว่า 
ปีการศึกษา 
2564 อย่าง
น้อย 50 
เปอร์เซ็นต์  
ของจำนวน
หลักสตูร 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
        ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
        ไม่พบ 

ความเสี่ยง 



16 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
        ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                                                                                                                                                          
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์การอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

RM2_NSRU RM2_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
เป้าประสงค์ที่ 3 : บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

RM2_NSRU RM2_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                         
เป้าประสงค์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสีย่ง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
แผ่นดิน และ
งบประมาณ 
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
ลดลงทุกป ี

การลดลงของงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน 
 

1.แสวงหางบประมาณ
เพิ่มเตมิจากแหล่ง
งบประมาณภายนอก 
2.ใช้ศักยภาพด้าน
ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร และ 
ศักยภาพความพร้อม
ของสถานท่ี และการ 
บริการวิชาการเพื่อเพ่ิม
รายได ้

1.จัดทำแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน 
2.จัดทำแผนบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มรายได ้
3.จัดทำหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อเพิ่มรายได ้
4.การใช้ต้นทุนทาง
อาคารสถานท่ีเพื่อเพ่ิม
รายได ้

1.เพื่อใช้จ่าย
งบประมาณที่มีอยู ่
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2.เพื่อแสวงหา
งบประมาณเพิ่มเติม  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับ
ความสำเร็จของ
ตัวช้ีวัด 
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- ปีงบประมาณ 
2565 
- ปีการศึกษา 2564 
- รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
- รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 
- นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ ์

- 

RM2_NSRU RM2_NSRU 



22 
 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

   5.ส่งเสรมิสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย 

   - หัวหน้าสำนักงาน
คณบด ี

 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บุคลากร 
ขาดความรู ้
ความเข้าใจ 
ในระเบียบ 
ข้อบังคับ  
ในการปฏิบัติงาน 
และไม่มรีะบบ
ตรวจสอบ  
สอบทานที่ดีพอ 

การบริหารจัดการ 
ด้านการเบิกจ่าย  
มีความลา่ช้าไมเ่กิดความ
คล่องตัวในการทำงาน 

1.ปรับระบบการ
บริหารการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.เน้นการจัดสรร
งบประมาณในหมวด
งบประมาณแผ่นดิน  
และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ใหเ้ป็นไปตามไตรมาส 

1.จัดทำการเบิกจา่ย
งบประมาณให้ชัดเจน 
2.ทำความเข้าใจ  
ทำข้อตกลงกับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่กำหนดอย่างเคร่งคดั 
3.มีการกำกับตดิตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน 
4.จัดทำระบบการ
จัดเก็บข้อมลูทั้งที่เป็น
เอกสาร และข้อมลู
สารสนเทศ 

1.เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามที่กำหนดของ
มหาวิทยาลยั 
2.เพื่อไม่ให้เกิดความ
ล้มเหลวในการใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม 
ไตรมาส
ครบถ้วน 
ทุกโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2565 
- รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 
- หัวหน้าสำนักงาน
คณบด ี

- 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
การประมวลผล
การเรยีน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชาไมด่ำเนินการ 
ส่งเกรดตามเวลา 
ที่กำหนด 

1.ช้ีแจงให้คณาจารย ์
ในคณะปฏิบตัิตาม
ข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลยั เรื่องการ

1.ให้สาขาวิชาตรวจทาน 
ผลการเรยีนก่อนนำส่ง
คณะ 
2.คณะจดัทำข้อมูล 

1.เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดในการ
จัดทำผลการเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.จำนวน
รายวิชา 
ที่ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลง

- ปีงบประมาณ 
2565 
- ปีการศึกษา 2564 
- รองคณบด ี

- 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

และรายงานผล
การเรยีนล่าช้า
ส่งผลกระทบ 
ต่อการจบ
การศึกษา 
หรือการได้รับ
เกียรตินยิมของ
นักศึกษาได ้

วัดและประเมินผล 
และการส่งผลการเรียน
ตามกำหนดอย่าง
เคร่งครดั 

การเรยีนการสอนราย
ภาคเรยีนเพื่อการ
ตรวจสอบการส่งผลการ
เรียน 
3.เมื่อถึงกำหนดการ
ส่งผลการเรียนแล้ว 
จัดทำบันทึกข้อความ
แจ้งเตือนสาขาวิชา 
ที่ยังไม่ส่งผลการเรยีน 
 

2.เพื่อไม่ให้ส่งผลการ
เรียนล่าช้าไมเ่ป็นไป
ตามปฏิทินการส่งผล 
การเรยีนของ
มหาวิทยาลยั 
3.เพื่อป้องกันการ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 
4.นักศึกษาไม่เสีย
ผลประโยชน์ 
ที่พึงมีพึงได้ตามสิทธิ 
จากการส่งผลการ
เรียนผิดพลาด  
และลา่ช้า 

แก้ไขผลการ
เรียนลดลงจาก
ปีการศึกษา 
2563 
2.จำนวน
รายวิชาที่ส่งผล
การเรยีนล่าช้า
ลดลงจาก 
ปีการศึกษา 
2563 

ฝ่ายวิชาการ 
- นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ ์

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                      
เป้าประสงค์ที่ 5 : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : 5 การยกระดับการบริหารจัดการไปสู ่การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

RM2_NSRU RM2_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

 
 

 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

(RM3_NSRU) 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต                                                                                                                                                               
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทำงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
      

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
จำนวนนักศึกษา
ที่มีแนวโน้ม
ลดลง 

จำนวน
นักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มไม่
แน่นอน  
และลดลงใน
บางหลักสตูร 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
1.รักษาจำนวนนักศึกษาเดมิให้คง
อยู่ลดการออกกลางคัน 
2.ประชาสัมพันธ์หลักสตูรให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
3.จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันเข้าถึง
ง่ายไม่ซับซ้อน 
4.จัดหาทุนการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อคงจำนวนนักศึกษาท่ีมีอยู่
เดิมใหส้ำเรจ็การศึกษาตามจำนวน
แรกเข้า 

1.เสริมสรา้ง
ระบบอาจารย ์
ที่ปรึกษา 
ให้เข็มแข็ง 
2.จัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะ และ
หลักสตูร 
3.ประชาสัมพันธ์
คณะหลักสตูรใน 
Social Media 
4.สร้างเครือข่าย 

✓ มีหลักสูตร 
ทีจ่ำนวน
นักศึกษาที่
ใหม่เป็นไป
ตามแผน 

จำนวนรับ
นักศึกษาเข้า
ใหม่ยังต่ำกว่า
แผนในบาง
สาขาวิชา 

1.ประชุมหัวหนา้
สาขาวิชา 
ที่จำนวนรบั
นักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
เพื่อหาแนวทาง
ในการเพิ่ม
จำนวนนักศึกษา 
2.จัดทำคูม่ือ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

- ปีงบประมาณ 
2565 
- ปีการศึกษา 
2564 
- รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
- นายศักดิ์
ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 

1.ตรวจสอบข้อมลู
ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลยั 
2.ประชุมหัวหน้า
สาขาวิชาที่จำนวน
รับนักศึกษายังไม่
เป็นไปตามแผน 

RM3_NSRU RM3_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

  2.เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษา 
หรือมากกว่า 

กับศิษย์เก่า 
5.จัดตั้งทีมงาน
ประชาสมัพันธ์ 
และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

      

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบ 

ความเสีย่ง 
         

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบ 

ความเสีย่ง 
         

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่พบ 

ความเสีย่ง 
         

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบ 

ความเสีย่ง 
         

 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 

ไม่พบ 
ความเสีย่ง 

         

 
 หมายเหตุ : สถานการณด์ำเนินงาน 

   คือ ดำเนินการแล้ว 
   คือ ไมไ่ด้ดำเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                                                                                                                                                          
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์การอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 

ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมายเหตุ : สถานการณด์ำเนินงาน 
   คือ ดำเนินการแล้ว 
   คือ ไมไ่ด้ดำเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
เป้าประสงค์ที่ 3 : บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 

ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมายเหตุ : สถานการณด์ำเนินงาน 
   คือ ดำเนินการแล้ว 
   คือ ไมไ่ด้ดำเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                         
เป้าประสงค์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
คณะ
มนุษยศาสตร์ 
และ
สังคมศาสตร์
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
แผ่นดิน และ
งบประมาณเงิน
รายได้ของ

การลดลงของ
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 
ต่อการ
ดำเนินงาน 
 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ
เสี่ยง 
1.แสวงหางบประมาณเพิ่มเติม
จากแหล่งงบประมาณภายนอก 
2.ใช้ศักยภาพด้านความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร  
และศักยภาพความพร้อมของ
สถานที่ และการบริการวิชาการ 
เพื่อเพิ่มรายได้ 

1.จัดทำแผน 
กลยุทธ์ทางเงิน 
2.สนับสนุน 
ให้บุคลากร
แสวงหาเงินทุน
วิจัยภายนอก 

✓ ได้รับจดัสรร
งบประมาณใน
ปีงบประมาณ
ถัดไปเพิ่มข้ึน
และเพียงพอ
ในการ
ดำเนนิงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรรยังไม่
เพียงพอต่อ
การดำเนนิงาน 

หาทรพัยากร
ทางการเงนิจาก
แหล่งตา่ง ๆ 
และลด
ค่าใช้จ่ายในงบ
ดำเนนิงาน 
หรืองบรายจ่าย
อ่ืนใดที่คณะ  
 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
 

ติดตามผลจาก
การได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป 

RM3_NSRU RM3_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์
ลดลงทุกปี 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.เพื่อแสวงหางบประมาณ
เพิ่มเติม 

ศูนย์ภาษา  
และสาขาวชิา
สามารถทีจ่ะ
ลดทอน
งบประมาณได้
แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ
ของการทำงาน 

-นายศักดิ์
ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 
-หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บุคลากร 
ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในระเบียบ 
ข้อบังคับ  
ในการ
ปฏิบัติงาน  
และไม่มีระบบ
ตรวจสอบ  
สอบทานที่ดีพอ 

การบริหาร
จัดการ 
ด้านการ
เบิกจ่าย  
มีความล่าช้า
ไม่เกิดความ
คล่องตัว 
ในการทำงาน 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ
เสี่ยง 
1.ปรับระบบการบริหาร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.เน้นการจัดสรรงบประมาณ 
ในหมวดงบประมาณแผ่นดิน  
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามไตรมาส 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามที่กำหนดของ
มหาวิทยาลัย 
2.เพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวใน
การใช้งบประมาณ 

1.ประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัต ิ
2.ดำเนินการ
เบิกจ่ายให้
เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
และทันตาม
เวลา 
 

✓ เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ
ดำเนินการ
เบิกจ่ายได้
รวดเร็วตาม
เวลา และมี
การผิดพลาด
ของเรื่อง
ดังกล่าว 
ลดน้อยลง 

การเบิกจ่าย
ล่าช้า
เนื่องจาก
การปรับปรุง
ระบบของ
ส่วนกลาง  

ลดขั้นตอน 
ที่ไม่จำเป็น  
และทำให้ล่าช้า 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 

จัดทำรายงาน 
การเบิกจ่าย 
รายเดือน  
และรายไตรมาส 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
การประมวลผล
การเรียน 
และรายงานผล
การเรียนล่าช้า
ส่งผลกระทบ 
ต่อการจบ
การศึกษา 
หรือการได้รับ
เกียรตินิยมของ
นักศึกษาได้ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
ไม่ดำเนินการ 
ส่งเกรด 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความ
เสี่ยง 
1.ชี้แจงให้คณาจารย์ในคณะ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย เรื่องการวัด 
และประเมินผล และการส่งผล
การเรียนตามกำหนดอย่างเคร่งครัด 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อป้องกันการผิดพลาด 
ในการจัดทำผลการเรียน 
2.เพื่อไม่ให้ส่งผลการเรียนล่าช้า
ไม่เป็นไปตามปฏิทินการส่งผล 
การเรียนของมหาวิทยาลัย 
3.เพื่อป้องกันการร้องเรียน 
ของนักศึกษา 
4.นักศึกษาไม่เสียผลประโยชน์ 
ที่พึงมีพึงได้ตามสิทธิ จากการ
ส่งผลการเรียนผิดพลาด  
และล่าช้า 

1.ปฏิทิน
วิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
2.ประชุมชี้แจง 
ทำความเข้าใจ
กับหัวหน้า
สาขาวิชาให้
กำกับอาจารย์
ผู้สอนในการ
ส่งผลการเรียน
ตามกำหนด 

✓ ไม่มีข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ยังมีบาง
รายวิชาที่มี
การส่งผล
การเรียน
ล่าช้า 

1.จัดทำข้อมูล
การส่งผลการ
เรียนของคณะ
เพื่อตรวจสอบ
การส่งผลการ
เรียนของ
อาจารย์ 
2.แจ้งหัวหน้า
สาขาวิชา 
ในที่ประชุมให้
ตรวจสอบการ
ส่งผลการเรียน
ก่อนนำส่งคณะ 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์
ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 

จัดทำข้อมูลการ
ส่งผลการเรียน 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมายเหตุ : สถานการณด์ำเนินงาน 
   คือ ดำเนินการแล้ว 
   คือ ไมไ่ด้ดำเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                      
เป้าประสงค์ที่ 5 : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 การยกระดับการบริหารจัดการไปสู่การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

 
 
 
 

RM3_NSRU RM3_NSRU 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การควบคุม
ความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุง
เพื่อลด 

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการติดตาม
และปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบ 

ความเสี่ยง 
         

 
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 

ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมายเหตุ : สถานการณด์ำเนินงาน 
   คือ ดำเนินการแล้ว 
   คือ ไมไ่ด้ดำเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 



 

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(RM4_NSRU) 
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สรุปผลการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 เดือน กันยายน 2565
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต                                                                                                                                                               
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทำงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  : 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
        

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
จำนวนนักศึกษา 
ท่ีมีแนวโน้มลดลง 

จำนวนนักศึกษา 
ท่ีมีแนวโน้ม 
ไม่แน่นอน  
และลดลงในบาง
หลักสูตร 

1.เสริมสร้างระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาให้เข็มแข็ง 
2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ  
และหลักสูตร 
3.ประชาสัมพันธ์คณะ
หลักสูตรใน Social Media 
4.สร้างเครือข่ายกับศิษย์เกา่ 
5.จัดต้ังทีมงาน
ประชาสัมพันธ์  
และดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

1.จำนวนนักศึกษา
ท่ีออกกลางคัน
ลดลงจากปี
การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของเป้าหมาย จำนวนนักศึกษา 
ท่ีออกกลางคันเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ 4.6 
ผลของการดำเนินงาน  
จำนวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันเพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษา 2563 โดยปีการศึกษา 
2563 มีนักศึกษาท่ีออกกลางคัน  
จำนวน 73 คน ปีการศึกษา 2564 
มีนักศึกษาท่ีออกกลางคัน จำนวน 121 คน 
นักศึกษาท่ีออกกลางคันเพิ่มขึ้น  
จำนวน 48 คน 
ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
 

10,000 บาท -ปีงบ 
ประมาณ 
2565 
-ปีการ 
ศึกษา 
2564 
 

-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์
ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 
 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

2.จำนวน 
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
หลากหลายกว่าปี
การศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
3.จำนวน
นักศึกษาบาง
หลักสูตรคงเดิม
หรือมากกว่า 
ปีการศึกษา 
2564 อย่างน้อย 
50 เปอร์เซ็นต์  
ของจำนวน
หลักสูตร 

มากกว่า 2 
ช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 50 

 

ผลของเป้าหมาย จำนวนช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
จำนวน 3 ช่องทาง 
ผลของการดำเนินงาน  
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
จำนวน 3 ช่องทาง ดังน้ี 
1.ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย 
2.ส่งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
3.จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
✓ 
ผลของเป้าหมาย จำนวนหลักสูตร 
ท่ีมีนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มากกว่า  
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 25 
ผลของการดำเนินงาน  
คณะฯมีหลักสูตร จำนวน 11 หลักสูตร  
ซ่ึงในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนหลักสูตร 
ท่ีมีนักศึกษาคงเดิมและเพิ่มขึ้น  
จำนวน 3 หลักสูตร  
ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบความเสี่ยง         
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                                                                                                                                                          
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์การอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 
 
 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
เป้าประสงค์ที่ 3 : บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 
 
 
 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                         
เป้าประสงค์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงิน
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์
ลดลงทุกปี 

การลดลงของ
งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ 
ต่อการดำเนินงาน 
 

1.จัดทำแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน 
2.จัดทำแผนบริการวิชาการ
เพื่อเพิ่มรายได้ 
3.จัดทำหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อเพิ่มรายได้ 
4.การใช้ต้นทุนทางอาคาร
สถานท่ีเพื่อเพิ่มรายได้ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย 

ระดับความสำเร็จ
ของตัวชี้วัด 
แผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 
 

ผลของเป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลของการดำเนินงาน  
1.มีการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน แผนบริการวิชาการ  
หลักสูตรระยะสั้น 
2.มีการให้บริการสถานท่ีในความดูแล
รับผิดชอบของคณะ จำนวน 6 ครั้ง  
มีรายได้ จำนวน 33,000 บาท 
3.อาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก 
จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 1,873,000 บาท 
ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
✓ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ปีงบ 
ประมาณ 
2565 
-ปีการ 
ศึกษา 
2564 

 

-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 
-หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บุคลากรขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงาน 
และไม่มีระบบ
ตรวจสอบ  
สอบทานท่ีดีพอ 

การบริหารจัดการ 
ด้านการเบิกจ่าย  
มีความล่าช้าไม่เกิด
ความคล่องตัว 
ในการทำงาน 

1.จัดทำการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ชัดเจน 
2.ทำความเข้าใจ  
ทำข้อตกลงกับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  
การเบกิจ่ายงบประมาณ 
ท่ีกำหนดอย่างเคร่งคัด 
3.มีการกำกับติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน 
4.จัดทำระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลท้ังท่ีเป็นเอกสาร  
และข้อมูลสารสนเทศ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม 
ไตรมาสครบถ้วน 
ทุกโครงการ 

ร้อยละ 80 
 

ผลของเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามไตรมาสครบถ้วน 
ทุกโครงการ ร้อยละ 90 
ผลของการดำเนินงาน  
การเบิกจ่ายงบประมาณมีการดำเนินการ
โอนเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรม  
และมีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปี 
โครงการ/กิจกรรม  
ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
✓ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ปีงบ 
ประมาณ 
2565 

 

-รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
-หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
การประมวลผลการ
เรียนและรายงาน
ผลการเรียนล่าช้า
ส่งผลกระทบ 
ต่อการจบการศึกษา 
หรือการได้รับ
เกียรตินิยมของ
นักศึกษาได้ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ไม่ดำเนินการ 
ส่งเกรดตามเวลา 
ท่ีกำหนด 

1.ให้สาขาวิชาตรวจทาน 
ผลการเรียนก่อนนำส่งคณะ 
2.คณะจัดทำข้อมูล 
การเรียนการสอนรายภาคเรยีน
เพื่อการตรวจสอบการส่งผล
การเรียน 
3.เมื่อถึงกำหนดการส่งผล
การเรียนแล้ว จัดทำบันทึก
ข้อความแจ้งเตือนสาขาวิชา 
ท่ียังไม่ส่งผลการเรียน 

1.จำนวนรายวิชา 
ท่ีขออนุญาต
เปลี่ยนแปลง
แก้ไขผลการเรียน
ลดลงจากปี
การศึกษา 2563 
2.จำนวนรายวิชา
ท่ีส่งผลการเรียน
ล่าช้าลดลงจาก 
ปีการศึกษา 2563 

5 รายวิชา 
 

ผลของเป้าหมาย จำนวนรายวิชาท่ีแก้ไขผล
การเรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายวิชา 
ผลของการดำเนินงาน  
จำนวนรายวิชาท่ีแก้ไขผลการเรียน 
ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 9 รายวิชา 
ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 11 รายวิชา 
มีจำนวนรายวิชาท่ีแก้ไขผลการเรียนเพิ่มขึ้น 
จำนวน 2 รายวิชา  
ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ปีงบ 
ประมาณ 
2565 
-ปีการ 
ศึกษา 
2564 

 

-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ์ 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                                                      
เป้าประสงค์ที่ 5 : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ : 5 การยกระดับการบริหารจัดการไปสู ่การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 
 
 

RM4_NSRU 
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ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด/KPI 

 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ  บรรลุ     ✓ 

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
ไม่พบความเสี่ยง         
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ชื่อผู้รายงาน 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4) 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1  ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

       1.3  ความรู้ ทักษะ และความสามารถของ  

       บุคลากร 

 

 

-  ผู้บริหารมีการกำหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์  

ในการบริหาร มีการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม
พันธกิจหลักของคณะฯ   

-  มีการกระจายอำนาจการบริหารลงสู่หัวหน้า
สาขาวิชา 

-  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

-  มีข้อกำหนดและบทลงโทษที่ชัดเจน และได้แจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ 

-  ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการ
ปฏิบัติงานที่เน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

-  มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาด้าน
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเกิดขึ้นโดยเป็นไปตามกฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย 
 

-  มีการกำหนดคุณลักษะ ความรู้ ความสามารถ  

ในการปฏิบัติงาน 

-  มีการจัดทำเอกสารภาระงานของแต่ละตำแหน่ง 

-  มีการมอบหมายงานตามความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร 

-  มีงบประมาณให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

-  มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

แบบ ปค. 4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

-  มีแผนจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

1.4 โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 

1.5 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 
 

 
 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบคุลากร 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

-  มีโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน  

-  มีการประชาสัมพันธ์โครงสร้างองค์กรให้บุคลากร
ทุกระดับทราบ 

-  มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน 
 

-  มีการมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรที่เหมาะสม
โดยจัดทำเป็นคำสั่งแต่งตั้ง และการแจ้งให้ทราบในที่
ประชุม 

-  ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอ 
 

-  มีการกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถใน
การคัดเลือกบุคลากร เข้ามาปฏิบัติงาน 

-  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
ปรับอัตราเงินเดือนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน และคุณธรรม  

ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

-  อนุญาตให้บุคลากรไปฝึกอบรม หรือลาศึกษาต่อ
และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่บุคลากร 

-  มีการจัดงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรไป
ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาตนเอง 

-  คณะฯมีกลไกในการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

       1.7 กลไการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

คณะฯ มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
เสนอในที่ประชุม 
 

-  มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน รายงาน
ต่อผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยราชการ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

      2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 

    

 

 
 

      2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

       

 

       

 

      

        

 

 
 

      2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 

     
     

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
      

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

 
-  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน 

-  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรทุก
ระดับทราบ 
 

-  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

-  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสามารถปฏิบัติได้ และ
วัดผลการปฏิบัติได้ 

-  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนด
กิจกรรมการควบคุมภายใน 

-  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุปัจจัยเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอก 
 

-  มีการจัดลำดับความเสี่ยง 

-  มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
 

-  มีการกำหนดวิธีการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม 

 

-  มีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
และป้องกันความเสี่ยง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  3. กิจกรรมการควบคุม -  คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มีการกำหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในขึ้นตามวัตถุประสงค์การ
ประเมินความเสี่ยง 

-  กิจกรรมการควบคุมภายในมีการแจ้งให้บุคลากร
ทุกระดับทราบ 

-  มีการติดตามผลการควบคุมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

     4.1 สารสนเทศ 

     

    

 
 

     4.2 การสื่อสาร 

 

 

 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

-  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 

-  มีการรายงานผลให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ 
 

-  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและ
เพียงพอ ได้แก่ หนังสือราชการ โทรศัพท์ภายใน 
และโทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์  

และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค  

 5. การติดตามประเมินผล 

 5.1 การติดตาม 

 

 

 

 

 
 

5.2 การประเมินผล 

 
-  ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในโดย
การเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  มีการแจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ เมื่อไม่เป็นไปตามแผน เพื่อหาแนว
ทางการป้องกัน และแก้ไข 
 

-  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานใน 

การประชุมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการของ
คณะและรายงานผลให้  ผู้บริหารทราบในที่ประชุม 

-  มีการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

-  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร 

ผลการประเมินโดยรวม 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรมด้านการควบคุมภายใน ครบทั้ง 5 องค์ประกอบที่มี
ความเพียงพอ เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีแนวทางการปรับปรุงโดยมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานให้มีความสม่ำเสมอและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ลายมือชื่อ 

    (รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 
ตำแหน่ง     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
วันที่                  30 กันยายน 2565



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนที่ 6 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ......30...... เดือน ......กันยายน.......  พ.ศ. .....2565...... 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อคงจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่เดิมให้สำเร็จการศึกษา
ตามจำนวนแรกเข้า 
2.เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาหรือมากกว่า 

จำนวน
นักศึกษาที่มี
แนวโน้มลดลง 

1.เสริมสร้างระบบ
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
ให้เข็มแข็ง 
2.จัดทำสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะ  
และหลักสูตร 
3.ประชาสัมพันธ์
คณะหลักสูตรใน 
Social Media 
4.สร้างเครือข่าย 
กับศิษย์เก่า 

มีหลักสูตรที่จำนวน
นักศึกษาที่ใหม่เป็นไป
ตามแผน 

จำนวนรับ
นักศึกษาเข้าใหม่
ยังต่ำกว่าแผน 
ในบางสาขาวิชา 

1.ประชมุหัวหน้า
สาขาวชิา 
ที่จำนวนรับ
นักศึกษาไม่เปน็ไป
ตามแผน เพื่อหา
แนวทางในการเพิ่ม
จำนวนนักศึกษา 
2.จัดทำคู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5.จัดตั้งทีมงาน
ประชาสัมพนัธ์ 
และดำเนนิการ
อย่างต่อเนื่อง 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.เพื่อแสวงหางบประมาณเพิ่มเติม 

คณะ
มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
แผ่นดิน  
และงบประมาณ
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์
ลดลงทุกปี 

1.จัดทำแผน 
กลยุทธ์ทางเงิน 
2.สนับสนุน 
ให้บุคลากร
แสวงหาเงินทุน
วิจัยภายนอก 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
ในปีงบประมาณถัดไป
เพิ่มขึ้นและเพียงพอ
ในการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
ยังไม่เพียงพอ 
ต่อการดำเนนิงาน 

หาทรัพยากรทาง
การเงินจากแหล่ง
ต่าง ๆ  
และลดค่าใช้จ่าย 
ในงบดำเนินงาน 
หรืองบรายจ่ายอื่น
ใดที่คณะ  
ศูนย์ภาษา  
และสาขาวิชา
สามารถที่จะ
ลดทอน
งบประมาณได ้
แต่ยังคงไว ้
ซึ่งประสิทธิภาพ 
ของการทำงาน 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด
ของมหาวิทยาลัย 
2.เพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการใช้งบประมาณ 

บุคลากร 
ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในระเบียบ 
ข้อบังคับ  
ในการปฏิบัติงาน  
และไม่มีระบบ
ตรวจสอบ  
สอบทานที่ดีพอ 

1.ประชุมชี้แจง 
ทำความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัต ิ
2.ดำเนินการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
และทันตามเวลา 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้
รวดเร็วตามเวลา  
และมีการผิดพลาด
ของเรื่องดังกล่าว 
ลดน้อยลง 

การเบิกจ่ายล่าช้า
เนื่องจากการ
ปรับปรุงระบบ
ของส่วนกลาง  

ลดขั้นตอน 
ที่ไม่จำเป็น  
และทำให้ล่าช้า 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดทำผลการเรียน 
2.เพื่อไม่ให้ส่งผลการเรียนล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทิน 
การส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 
3.เพื่อป้องกันการร้องเรียนของนักศึกษา 
4.นักศึกษาไม่เสียผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามสิทธิ  
จากการส่งผลการเรียนผิดพลาดและล่าช้า 

การประมวลผล
การเรียน 
และรายงานผล
การเรียนล่าช้า
ส่งผลกระทบ 
ต่อการจบ
การศึกษา 
หรือการได้รับ
เกียรตินิยมของ
นักศึกษาได้ 

1.ปฏิทินวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
2.ประชุมชี้แจง 
ทำความเข้าใจกับ
หัวหน้าสาขาวิชา
ให้กำกับอาจารย์
ผู้สอนในการส่งผล
การเรียนตาม
กำหนด 

ไม่มีข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ยังมีบางรายวิชา
ที่มีการส่งผลการ
เรียนล่าช้า 

1.จัดทำข้อมูลการ
ส่งผลการเรียนของ
คณะเพื่อตรวจสอบ
การส่งผลการเรียน
ของอาจารย์ 
2.แจ้งหัวหน้า
สาขาวิชา 
ในที่ประชุมให้
ตรวจสอบการส่งผล
การเรียนก่อนนำส่ง
คณะ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบความเสี่ยง       

6. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง       

 
 
 
 
 

 
  

 
................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่  30 กันยายน 2565 

 
 

 

ลายมือชื่อ 
................................................................. 

(นางสาวอุษา  มากอง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วันที่  30 กันยายน 2565 
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