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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยง  

มาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร จะมีการด าเนินการ   
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการและ
หาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีท่ีพบกับเหตุการณ์      
ที่ไม่น่าคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยลง 
เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับ          
การท างานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน                                                                             

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหาร    

ความเสี่ยงจึงได้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขึ้น เพ่ือ

บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท า

ให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ

ยอมรับได้  ประเมินได้ ควบคุมได้  และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ เป้าหมาย           

ตามพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นส าคัญ 

 

การบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี เพ่ือท า

หน้าที่ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี และเพ่ือท า

หน้าที่ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การก าหนดปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์ และจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยง  

 ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงส านักงานอธิการบดี ได้วางมติกรอบการวิเคราะห์

และระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้  
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1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

2. ด้านกลยุทธ์หรือด้านยุทธศาสตร์ 

3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

4. ด้านการปฏิบัติงาน 

4.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 

4.2  ด้านการวิจัย 

4.3  ด้านการบริการทางวิชาการ 

4.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. ด้านบุคลากร จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล 

 6. ด้านอื่นๆ (จากเหตุการณ์ภายนอก)  

 การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานอธิการบดี มีข้ันตอนในการด าเนินการหลักเกณฑ์

ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง 

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

3) การประเมินความเสี่ยง 

4) การติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ 

5) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุเวลาในการทบทวนอย่างชัดเจน 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหารความเสี่ยง ของส านักงานอธิการบดี มีการ 

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน

อธิการบดี มีการระบุความเสี่ยงขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักตามพันธกิจของส านักงาน

อธิการบดี และของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในด้านทรัพยากร ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร จรรยาบรรณ และด้านอ่ืนๆ และสร้างความตระหนักถึงการบริหาร

ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีการจัดประชุมชี้แจง เพ่ือท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับผู้แทนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติ

ได้ นอกจากนี้ได้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการสรุปผล

การด าเนินงาน ตลอดจนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา
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และอุปสรรค์ ในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุ งแผนบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้ายยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน 

และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

 ในลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย 

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 

ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมทั้งนี้สาเหตุ

ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง

ได้อย่างถูกต้อง  

    ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาส และความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยง

พอสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายในองค์กร 

                       -   ขนาดขององค์กร องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีบุคลากร มีงบประมาณรายรับ รายจ่าย

และมีผู้เกี่ยวข้องมาก ย่อมมีความเสี่ยงต่อความเสียหายสูงกว่าองค์กรขนาดเล็ก 

- ความสลับซับซ้อน การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดอ่อนยุ่งยาก และ 

สลับซับซ้อน ย่อมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้มากกว่าการบริหารกิจการงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะ      

ในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คุณภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพสามารถ 
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ลดโอกาส   และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได้ เป็นหลักประกันความมีธรรมาภิบาล (Good 

Govermance) 

- อัตราความเจริญเติบโตขององค์กร องค์กรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือมีอัตรา 

การเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนั้น ย่อมน ามาซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่  ต้องแข่งขันกับเวลา โอกาส ที่จะ

เสี่ยงต่อความผิดพลาดก็มีสูงได ้

- ความสามารถของฝ่ายจัดการ  กิจกรรมใดมีผู้บริหารที่หย่อนความสามารถ  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมาก 

- การทุจริตทางการบริหาร  เป็นความเสี่ยงที่มีอันตรายอย่างยิ่งเพราะเกิดขึ้น 

ได้จากการกระท าของผู้บริหารที่ไม่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน การตรวจพบกระท า  

ได้ยากกว่าปกติ มูลค่าความเสียหายจึงมักจะสูง ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรโดยตรง 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

แวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงที่ส าคัญต่อองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร ท าให้นโยบายและปรัชญา  การท างานเปลี่ยนไป การเปลี่ยนตัวพนักงานที่ส าคัญ การเปลี่ยนสถานที่

ท างาน  

- พนักงานศีลธรรมเสื่อม  การรับพนักงานที่ไม่มีความซื่อตรง หรือศีลธรรมเสื่อม  

ไว้ในองค์กร มีความเสี่ยงต่อความขัดแย้ง แตกแยกความสามัคคี  มีการแบ่งพวก แบ่งกลุ่ม สูญเสียการควบคุม 

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับองค์กร 

2) ปัจจัยภายนอกองค์กร 

- ความเสี่ยงจากภาครัฐ เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

- ความเสี่ยงจากลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก 

- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น สงคราม แผ่นดินไหว อุทกภัย ไฟไหม้  

สภาวการณ์ของการแข่งขัน เป็นต้น 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
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จัดล าดับความเสี่ยง โดยวัดจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

          ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

         ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จึงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด 

          

ระดับการเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบของความเสี่ยง 

  

โดยระดับความเสี่ยงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-3 คะแนน หมายถึง ระดับ ที่ยอมรับ 

ได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4-9 คะแนน หมายถึง  

ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-16 คะแนน หมายถึงระดับที่ไม่ 

สามารถยอมรับได้ โดยต้องการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้ 

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน หมายถึง 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  และผลกระทบของความเสี่ยง 

คะแนนโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ 

โอกาสที่จะเกิด 
เหตุการณ ์

ระดับคะแนน 

 1 = น้อยมาก      2  = น้อย    3 = ปานกลาง      4 = สงู       5 = สูงมาก 
ความถี่ในการเกิด 

ข้อผิดพลาดเฉลี่ยต่อป ี

 

 ไม่เกิน 3 ครั้ง 
       
       3-4 ครั้ง 

    
       5-6 สูง 

 

     7-8 ครั้ง 
 

    เกิน 8 ครั้ง 

จ านวนโครงการต่อป ี 1 โครงการ 2-4 โครงการ 5-7 โครงการ 8-10  โครงการ เกิน 10 โครงการ 
เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 
            ต่อป ี

 

   ไม่เกิน 5% 
  

        5-10% 
 

       11-15% 
 

      16-20% 
 

       เกิน 20% 

 

ระเบียบและคู่มือปฏิบัต ิ
มี 2 อยา่งและ    
  ปฏบิัติตาม 

มีอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
   และปฏบิัติตาม 

   ม ี2 อย่างแต่ถือ 
  ปฏบิัติอยา่งเดียว 

มีอย่างใดอยา่งหนึ่ง
แต่ไม่ถือปฏิบัติตาม 

มี 2 อยา่งแต่ปฏิบัต ิ
    ตามอย่างเดียว 

 การควบคุม ติดตาม 
 และตรวจสอบของ 
     ผู้บังคับบัญชา 

 
  ทุกสัปดาห ์

 
    ทุก 2 สัปดาห ์

 
     ทุก 1 เดือน 

 
      ทกุ 3 เดือน 

 

 ทุก 6 เดือนหรือ 
       มากกวา่ 

การอบรม/การสอนงาน/ 
ทบทวนการปฏิบัติงาน 

ทุกสัปดาห ์ ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ป ี เกินกว่า 1 ป ี
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คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
   1 = น้อยมาก      2  = น้อย    3 = ปานกลาง      4 = สงู       5 = สูงมาก 

มูลค่าความเสียหาย 
    ไม่เกิน 5,000   
           บาท 

  5,001-10,000 
          บาท 

   10,001-50,000 
            บาท 

50,001-100,000              
บาท 

 

เกิน 100,000 บาท 
     

เป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเปา้หมายไม่   
        เกิน 10% 

  ต่ ากว่าเปา้หมาย 
     11-15% 

    ต่ ากว่าเป้าหมาย 
        16-20% 

  ต่ ากว่าเปา้หมาย 
     21-25% 

ต่ ากวา่เป้าหมายเกิน  
         25% 

ระยะเวลาการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

 

  ล่าช้าไม่เกิน 3 วัน 
  

  ล่าช้า 4-10 วัน 
 

  ล่าช้า 11-15 วัน 
 

 ล่าช้า  16-20 วัน 
 

  ล่าช้าเกิน 20 วันๆ 

ชื่อเสียงและ 
ภาพลักษณ์ 

 

 ตัวบุคคลอย่างเดียว 
    บางส่วนของ 
       หนว่ยงาน 

    

     1 หน่วยงาน 
 

 

  เกิน 1 หน่วยงาน 
 

     มหาวิทยาลัย 

จ านวนผู้ร้องเรียน 
ต่อปี 

         1 ราย       2-3 ราย 
 

       4-5 ราย 
 

      6-7 ราย 
 

      เกิน 7 ราย 
 

ความปลอดภยัของ
บุคลากร 

   เดือดร้อนร าคาญ 

   
   บาดเจ็บเล็กน้อย 
       

 บาดเจ็บต้องรักษา 
 

   บาดเจ็บสาหัส 
 

  อันตรายถึงชีวิต 

ความพึงพอใจ   มากกวา่ 80%       61-80%       41-60%       20-40%     น้อยกวา่ 20% 

จ านวนการศึกษา 
   เฉพาะกลุ่มที่ 
 เกี่ยวข้องบางราย 

   เฉพาะกลุ่มที่ 
เกี่ยวขอ้งโดยส่วน   
        ใหญ ่

    

   เฉพาะกลุ่มที่ 
  เกี่ยวข้องทั้งหมด 

   เฉพาะกลุ่มที่ 
  เกี่ยวข้องทั้งหมด    
   และผู้อื่นบางราย 

   เฉพาะกลุ่มที่ 
  เกี่ยวข้องทั้งหมด    
   และผู้อื่นมากราย 

ความส าเร็จของ
แผนงาน 

     

    มากกวา่ 90% 
     

    81-90% 
      

      71-80% 
        

      60-70% 
  

   น้อยกว่า 60% 

                 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

               การบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง   หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การ 

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข 

วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ 
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ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ

กิจกรรมลง 

4) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไป 

ให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย 

5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง 

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความ

เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ

ได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และ

ชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน

ทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 

6. การควบคุม (Control)  

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ 

เสี่ยงและท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ 

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ 

ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว  

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น 

ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ 

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

7. การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม 

การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขต และความถ่ีในการติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน 

(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง (Separate Evaluations) ซึ่งจะแตกต่าง
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กันไปในลักษณะการปฏิบัติงาน ความแตกต่างของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงาน 

และความส าคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม 

 

ประเภทของความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์กร ซึ่งจะได้รับผลกระทบ 

จากเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์กร นโยบายของผู้บริหาร ปริมาณเงินทุนที่มีอยู่หรืองบประมาณท่ีได้รับ ความเสี่ยง

ทางด้านนี้ เช่น ความเสี่ยงของการเสียอ านาจควบคุม การขาดระบบควบคุม ความเสี่ยงจากการเมือง เศรษฐกิจ 

สถานการณ์โลก สังคม นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ชื่อเสียง การแข่งขันทางการศึกษา และความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ี 

องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านนี้ประกอบด้วย ระบบขององค์กร 

กระบวนการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร และข้อมูลข่าวสาร เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

โดยไม่มีผังการปฏิบัติที่ชัดเจน  หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและควบคุมการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงด้านนี้ประกอบด้วย การ

บริหารการเงินทั้งรายรับและรายจ่าย  การบริหารเงินสด  เงินคงคลัง ความน่าเชื่อถือและความทันเวลาของ

รายงานทางการเงิน เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง  

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครอง ผู้รับบริการหรือผู้มี 

ส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านนี้ประกอบด้วย กฎระเบียบ 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของรัฐ และระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทท่ี  2 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่ตั้ง ณ  อาคารส านักงานอธิการบดี, อาคารสิรินธร (อาคาร 6) และอาคาร 90 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ .ศ. 
2518  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการประสานงานและบริการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยครู  โดยเรียกชื่อในระยะแรกตาม พ .ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ว่า   
"หัวหน้าส านักงานอธิการ" เป็นผู้บริหารงานสูงสุดมีการจัดองค์กรภายในประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ รวม 11 ฝ่าย คือ 

1. ฝ่ายเลขานุการ    
2. ฝ่ายการเงิน 
3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่    
4. ฝ่ายงานธุรการ 
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์    
6. ฝ่ายพัสดุ 
7. ฝ่ายยานพาหนะ    
8. ฝ่ายสวัสดิการ 
9. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล   
10. ฝ่ายอาคารสถานที่ 
11. ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก  ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลให้วิทยาลัยครูเทพสตรี
เปลี่ยนเป็น "สถาบันราชภัฏเทพสตรี" และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะ
ส านักงานอธิการ  ได้เปลี่ยนเป็น "ส านักงานอธิการบดี" และมี "ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี" เป็นผู้
บริหารงานจนถึงปัจจุบัน 
   ในปี พ.ศ. 2542 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันราชภัฏเทพสตรีใหม่  ส าหรับส านักงานอธิการบดี ให้มี "ส่วนอ านวยการ" ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี  
ในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ฝ่ายต่าง ๆ”  เป็นส่วนราชการ ดังนี้ 
  1. ส่วนอ านวยการ 
  2. ส่วนบริหารงานบุคคล 
  3. ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ 
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  4. ส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม 
  5. ส่วนสวัสดิการ  
  6. ส่วนประชาสัมพันธ์ 
 ในปี พ.ศ. 2543  ได้มีการเพ่ิมหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี อีก 1 หน่วยงาน คือ ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  พิมพ์ทองงาม เป็นผู้อ านวยการส านักงาน 
 ในปี พ.ศ. 2544  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 1 หน่วยงาน คือ ส่วน
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มี นางรัชชนก  สวนสีดา เป็นผู้อ านวยการศูนย์ 
 ในปี พ.ศ. 2545  ได้มีการเพ่ิมชื่อส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม จากเดิมเป็นส่วนพัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

ในปี พ.ศ. 2547  (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก  วันที่ 14  มิถุนายน  2547  มีผลให้สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” และได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะส านักงานอธิการบดี จะแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ซึ่งมีส านักวางแผนและพัฒนา 
ส านักส่งเสริมวิชาการ และส านักกิจการนักศึกษา มารวมเป็นส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาให้ส านักงานอธิการบดี แบ่ง
ส่วนราชการเป็นกอง จ านวน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนา
นักศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2551 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงาน 
อธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ”  และในปีเดียวกันได้มีการย้าย
ส านักงานอธิการบดี มาอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ อาคาร 16 โดยมีห้อง
ส านักงานงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานคลัง และกองบริการการศึกษา อยู่ที่ชั้น 
1 ห้องส านักงานงานสวัสดิการ งานประชุมและพิธีการ ห้องพักอธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และรองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อยู่ที่ชั้น 2 
ห้องส านักงานกองนโยบายและแผน อยู่ที่ชั้น 3  งานวินัยและนิติการ  อยู่ที่ชั้น 7 ยกเว้น งานอาคารสถานที่
และบริการ / ส่วนยานพาหนะ / งานประชาสัมพันธ์ และกองพัฒนานักศึกษา   
 ในปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่  2/2553   เมื่อวันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง 
การจัดตั้งกองคลัง และการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้ 1. งานธุรการ  2. งานการเงินงบประมาณ 3. งาน
งบประมาณเงินรายได้ 4. งานบัญชี  5. งานพัสดุ  และให้ยกเลิกส่วนราชการในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
คือ 1. งานคลัง  2. งานพัสดุ 

ในปี พ.ศ. 2555 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติอนุมัติจัดตั้งส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
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เทพสตรี เป็นหน่วยงานที่ไม่เทียบเท่าคณะ ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้ยกเลิกส่วนราชการใน
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี คือ 1. งานบริหารงานบุคคล 2. งานวินัยและนิติการ ดังนั้นกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี จึงมีหน่วยงานในก ากับ ดังนี้  1. งานธุรการและสารบรรณ 2. งานประชุมและพิธีการ 3. งาน
ประชาสัมพันธ์ 4. งานสวัสดิการ 5. งานอาคารสถานที่และบริการ 

ในปีพ.ศ. 2560 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 631/2560 ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2560 ได้
แต่งตั้งให้นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

ในปีพ.ศ. 2561 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 4072/2561 ลงวันที่ 7  สิงหาคม  2561 ได้
แต่งตั้งให้นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และในปีเดียวกัน ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5830/2561 ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2561 ได้ตัดโอนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ นางภัคจิรา  แท่นทอง ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2  
มกราคม  2562 เป็นต้นไป   
 รายนามผู้เคยด ารงต าแหน่งบริหารส านักงานอธิการบดี (2518 - ปัจจุบัน) 
  1. นางสาระ การเวก   หัวหน้าส านักงานอธิการ 
  2. นายวัลลภ สวัสดิวัลลภ  หัวหน้าส านักงานอธิการ 
  3. ผศ.สุรพงษ ์ ปนาทกูล  หัวหน้าส านักงานอธิการ 
  4. ผศ.วีระ มหาวิจิตร  หัวหน้าส านักงานอธิการ 
  5. นายกิตต ิ สุขประเสริฐ  หัวหน้าส านักงานอธิการ 
  6. ผศ.สมศักดิ์ มากบุญ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  7. นางอุทัยวรรณ     ตันหยง  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  8. ผศ.พัชรินทร์        เอกจริยวงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  9. -     (1 ตุลาคม 2554 – 27 ตุลาคม 2557)   
  10. ผศ.จินตนา  เวชมี   รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
(28 ตุลาคม 2557 – 6 สิงหาคม 2561) 

  11. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
(7 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน)   

ส านักงานอธิการบดี นับเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สนับสนุนพันธกิจหลักส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบดูแลให้บริการ และด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนา
อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานสารบรรณ งานประชุม งานยานพาหนะ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานคลัง งานพัสดุ และงานบริหารทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
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จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานอธิการบดีจะต้องก าหนดแผนพัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบ โดยก าหนดเป็น
ระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานทั้งด้านบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ืองาน
บริการได้ตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ปรัชญา พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ปรัชญา  บริการดี บริหารจัดการเด่น เน้นคุณภาพ 
พันธกิจ  ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

เทพสตรี มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. กองกลาง มีพันธกิจด้านการด าเนินการ และให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ งาน 

บริหารทั่วไป งานสวัสดิการ และงานสื่อสารองค์กร 
2. กองนโยบายและแผน มีพันธกิจด้านการประสานงานนโยบายสู่การปฏิบัติ รวบรวม  

วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ วิจัยสถาบัน ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการ
พัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. กองบริการการศึกษา มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการเรียน  
ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล การวัดผลการศึกษา การตรวจสอบและประมวลผลการเรียน การตรวจสอบ
คุณวุฒิ และเอกสารใบรับรอง 

4. กองพัฒนานักศึกษา มีพันธกิจด้านการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  

5. กองคลัง มีพันธกิจด้านการบริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลัง และประกัน 
คุณภาพด้านการคลัง ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มี
คุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคลังให้มีประสิทธิภาพโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ก ากับ
และควบคุมการบริหารงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนงาน ผลผลิตและโครงการ 
 เอกลักษณ์  “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” 
 อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบันฑิต มรท. 
  ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
  ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ 
  ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน 
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 วิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ครบถ้วนทุกภารกิจ อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบงานบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ส านักงานอธิการบดีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ เป็น
มาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. บุคลากรในส านักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานและ
ให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ  
 
โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา กองคลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  กองคลัง 
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รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
 1. ผศ.ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า  ต าแหน่ง  รองอธิการบดี  (ก ากับดูแลกองกลาง           

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี) 
 2. ผศ.ดร.กันยา  กองสูงเนิน  ต าแหน่ง  รองอธิการบดี  (ก ากับดูแลกองนโยบาย 
        และแผน และกองคลัง ส านักงานอธิการบดี) 
 3. ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์  ต าแหน่ง  รองอธิการบดี  (ก ากับดูแลกองบริการการศึกษา  
      ส านักงานอธิการบดี) 
 4. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 

5. นางภัคจิรา  แท่นทอง    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองกลาง  
 6. นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 7. นางศุภศร  ยินดีสุข   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 8. นางศรีไพร  วงษ์วาน   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงาน 

ในสถาบันฯ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เหมาบริการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

ส านักงาน
อธิการบดี 

1 - - - - - 1 

กองกลาง 1 41 2 - 2 10 55 
กองคลัง - 12 2 - - - 15 

กองนโยบาย
และแผน 

1 6 1 - - - 8 

กองบริการ
การศึกษา 

1 9 - - - 1 11 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1 7 - - - - 8 

รวม 5 75 5 - 2 11 98 
 
 
 



แผนบริหารความเส่ียง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 

 

งบประมาณ  
- งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรตามปีงบประมาณ 
- งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรตามปีงบประมาณ  

สมรรถนะหลักการ 
ส านักงานอธิการบดี นับเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

สนับสนุนพันธกิจหลักส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบดูแลให้บริการ และด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนา
อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานสารบรรณ งานประชุม งานยานพาหนะ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานคลัง งานพัสดุ และงานบริหารทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานอธิการบดีจะต้องก าหนดแผนพัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบ โดยก าหนดเป็น
ระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานทั้งด้านบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ืองาน
บริการได้ตามเป้าหมายและบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับอาคารสถานที่  
 ส านักงานอธิการบดี มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญดังนี้  
1. อาคารสถานที่ 

ส านักงานอธิการบดี ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ใช้พ้ืนที่อาคาร
ส านักงานอธิการบดี  

ชั้น 1 ส านักงานกองบริการการศึกษา  
ชั้น 2 ส านักงานกองคลัง  
ชั้น 3 ส านักงานกองกลาง ประกอบด้วย งานอาคารสถานที่และบริการ งานธุรการ 

และสารบรรณ งานประชุมและพิธีการและงานสวัสดิการ โดยงานประชาสัมพันธ์อนุเคราะห์ให้ใช้บริเวณ
ด้านข้างอาคาร 6 ซึ่งต่อเติมส าหรับเป็นห้องส านักงาน  

ชั้น 4 ส านักงานกองนโยบายและแผน  
ส าหรับกองพัฒนานักศึกษานั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ใช้ 

พ้ืนที่อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ชั้น 1 งานพยาบาล 
ชั้น 2 ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา ที่ท าการองค์การนักศึกษา ที่ท าการสภานักศึกษา ที่ท า 

การชมรมนักศึกษา 
2. เทคโนโลยี 

2.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-documente TRU) 
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2.2 ระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
2.3 เครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ระบบ LAN  
2.4 เครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ระบบ WiFi 
2.5 ระบบบริการการศึกษา 
2.6 ระบบ MCS-WEB 
2.7 ระบบ pay roll  
2.8 ระบบ e-pension  
2.9 เว็บไซด์ส านักงานอธิการบดี  
2.10 ระบบ e-GP 
2.11 Facebook ส านักงานอธิการบดี 
2.12 Line กลุ่ม  
2.13 ระบบ GFMIS  
2.14 ระบบ e-payroll 
2.15 มีระบบ e-GP 

3. อุปกรณ ์
3.1 ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอส าหรับบุคลากรในสังกัด 
3.2 เครื่องถ่ายเอกสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายเอกสารได้จ านวนมาก ใช้เวลาน้อย 
3.3 เครื่องท าลายเอกสาร 
3.4 เครื่องสแกนความละเอียดสูง  
3.5 เครื่องปริ้นท์เตอร์แบบมัลติฟังชั่น  
3.6 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานตัดต่อ 
3.7 ห้องสตูดิโอไว้บริการส าหรับงานถ่ายภาพ 
3.8 ห้องบันทึกเสียงส าหรับงานวิทยุ 
3.9 ระบบเสียงตามสายแบบไร้สายที่มีประสิทธิภาพ 
3.10 แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ 
3.11 เครื่องนบัธนบัตร 
3.12 กล้องวงจรปิด 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
4.1 รถยนต์ทุกประเภทส าหรับบริการนักศึกษา-บุคลากร 
4.2 โทรศัพท์-โทรสาร-วิทยุสื่อสาร 
4.3 เครื่องโปรเจคเตอร์และวิชวลไลเซอร์ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ 

ปฏิบัติงาน 
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 4.4 วัสดุครุภัณฑ์ หรือสถานที่ อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่มาใช้
บริการ 

4.5 ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอ ชุดรับแขก  
4.6 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  
4.7 ห้องรับประทานอาหาร  
4.8 มุมส าหรับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ   
4.9 แผนผังแนะน าการกรอกข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น   

การกรอกเอกสารใบสมัคร  การขอใบรายงานผลการศึกษา  การขอใบรับรองการศึกษา ฯลฯ   
4.10 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้รับบริการใช้ในการลงทะเบียน  ตรวจสอบรายวิชา  

ตรวจสอบผลการศึกษา ฯลฯ  
 4.11 ห้องประชุม 
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
 ส านักงานอธิการบดี ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ดังนี้
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นโยบายบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
ส านักงานอธิการบดี จะเกิดความเสียหาย ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ โดยค านึงถึงการระบุเป้าหมายของส านักงานอธิการบดี ตามยุทธศาสตร์ ได้มีการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1.  ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบปุัจจัยเสี่ยง  
ให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีทราบ  

2. การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ทั้งท่ีมี 
สาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3. ให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความส าคัญกับการ 
บ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมิน 
และจัดการความเสี่ยง  

4. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
5. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี  
6. ให้น าระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการ 

ด าเนินงานตามปกติ  
7. ให้มีการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ  

 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง  
1. เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  
2. เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี มีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3. เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้าง 

ความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
4. เพ่ือให้บุคลากรเกิดการรับรู้ ตระหนัก เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและม ี

การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  

5. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ 
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

6. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง 
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ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
7. เพ่ิมมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร  

 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
1.  การก าหนดวัตถุประสงค์  เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน  

/ โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการระยะยาวของส านักงาน
อธิการบดี หรือ หน่วยงานในสังกัด   

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  

3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว  
ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุม เพียงใด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติใน 
ส านักงานอธิการบดี หรือ หน่วยงานในสังกัด เพ่ือลดหน่วยงานที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบในการด าเนินงานตามแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน  

6. การรายงาน เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ 
ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

7. การติดตามผล และทบทวน เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความ 
เสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของ
แนวการบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  
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