แผนบริหารความเสีย่ ง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คํานํา
แผนบริหารความเสี่ยง ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ ย งของสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป
สํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กันยายน ๒๕๕๘
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• การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
• การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
• การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
• การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
• แผนบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
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บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในหมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กําหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติร าชการไว้เป็ นการล่วงหน้า ซึ่งตามคํา รับรองปฏิบั ติราชการของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจําเป็นต้องได้รับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ ๓ ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม การบริหารจัดการโดยการ
บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงาน
และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทําให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอน
ที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจําเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
เป็ นระบบโดยการระบุความเสี่ ยงว่ ามี ปัจจั ยเสี่ ยงใดบ้ า งที่กระทบต่ อการดํ า เนิ นงานหรือเป้า หมายขององค์ ก ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้วกําหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง โดยต้องคํานึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสํานัก
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและสํานัก
เป้าหมาย
๑. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้



๒. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทําให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทําให้องค์กรเกิด
ความเสียหายประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญได้ทั้งหมด
๔. เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน
๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดําเนินภารกิจ โดยเฉพาะด้านการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตาม
บริบทของหน่วยงาน โดยจําแนกได้เป็น ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
๒) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
๓) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริการวิชาการ การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
๕) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
๖) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ทั้งนี้ คําอธิบายความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจําแนกออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ซึ่ง
แสดงได้ดังนี้ (วิชดา ลิวนานนท์ชัย, ๒๕๕๑)



๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน: ประกอบด้วย
(๑) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์เป็น
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน อุบัติเหตุ
(๒) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาดแคลน
เงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี
(๓) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนดหรือดําเนินนโยบาย กล
ยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร
(๔) Policy Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก:
(๑) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ
(๒) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
(๓) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม
(๔) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(๕) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
(๖) ภัยธรรมชาติ
(๗) ความเสี่ยงด้านภาวะการแข่งขัน
๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทําไม
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงนั้นๆ
๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจําแนก
เป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ ๑ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก
ระดับ ๒ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
ระดับ ๓ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
ระดับ ๔ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
ระดับ ๕ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก
๒) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง จําแนกเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ ๑ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก
ระดับ ๒ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย



ระดับ ๓ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
ระดับ ๔ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
ระดับ ๕ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณได้จากสูตร
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I
๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการ
คาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้
ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอ
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
๓. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการทํา
ประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการ
แทน (Outsource)
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง)

แนวคิด ๔ T

Risk Acceptance
(Accept)

Take

Risk Reduction
(Control)

Treat

Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

ทั้งนี้ วิ ธีจัดการความเสี่ ยงของแต่ละหน่ วยงานอาจมี ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กั บสภาพแวดล้ อมของ
หน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรือ
อาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว
๕. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๑. Preventive Control การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การ
อนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ



๒. Detective Control การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กําหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่นการสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง
ฯลฯ
๓. Directive Control การควบคุมโดยการชี้ แนะที่ ส่งเสริมหรื อกระตุ้นให้เกิดความสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น
๔. Corrective Control การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
การควบคุมตามประเภทต่างๆ และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น จึงเป็นหลักการทางด้านความคิด
และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการนําไปใช้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ



บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เป็ นหน่ ว ยงาน ตามโครงสร้ า งการ
บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงวัฒ นธรรมและสภาวัฒนธรรมถู กยุ บลง กองวั ฒนธรรมโอนไปสังกั ดสํ านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๕ กองวัฒนธรรมได้โอนไปสังกัดกรมการศาสนา กรมการศาสนา
จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ดําเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย ในนามหน่วย
ประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยครูนครสวรรค์ได้รับงบประมาณส่วนนี้ด้วย และได้ตั้ง
คณะกรรมการหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค์ขึ้น มีอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรค์เป็นประธาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา
ปรากฏความตามคํานําหนังสือรายงานกิจกรรมของหน่วยประเคราะห์ฯ ๒๕๒๐ ว่า
“หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ได้รับเงินอุดหนุนจากกอง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมและ
เผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
ใกล้เคียง เป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งของไทยไว้ให้สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป”
พ.ศ.๒๕๒๒ มี การประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติสํา นั กงานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ มี ฐานะ
เทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้มีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์
วัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งชาติเกิดขึ้น
พ.ศ.๒๕๒๓ มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม
ออกตามพระราชบั ญญั ติสํา นั กงานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ ๒๕๒๒ หน่ วยประเคราะห์ ศู นย์ ชุม ชน
ส่ ง เสริม วัฒ นธรรมไทย วิท ยาลัย ครูน ครสวรรค์จ ึง เปลี ่ย นเป็น ศูน ย์ส ่ง เสริม และพัฒ นาวัฒ นธรรมจัง หวัด
นครสวรรค์
พ.ศ.๒๕๒๔ ได้ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เรี ยกใหม่ จากเดิ ม คื อ ศู นย์ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ดนครสวรรค์ เป็ นศู นย์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ.๒๕๒๗ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ ในประกาศฉบับนี้
กํา หนดให้ มีก ารแบ่ งส่ วนราชการในวิท ยาลั ยครูชัดเจนขึ้ น ซึ่งประกอบด้ วย คณะวิ ชา ศูนย์ แ ละสํ านั ก มี ฐานะ
เทียบเท่ากัน ได้แก่ สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนย์วิจัยและบริการ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ๒๕๑๖ ได้กําหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของวิทยาลัย
ครูไว้ว่า “วิทยาลัยครูมีหน้าที่สอน และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทําการวิจัย ส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครู



ทํานุบํารุงวัฒนธรรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม” ดังนั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ (หรือศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูนครสวรรค์) จึงได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมตามภาระงานดังกล่าว
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหน่งของผู้บริหารในระดับศูนย์จากคําว่า “หัวหน้าศูนย์” เป็น
“ผู้อํานวยการศูนย์”
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
“วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ขยายตัวกว้างขึ้น และมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จึงได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์”
พ.ศ.๒๕๔๒ คณะผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการบริ ห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ
นครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม”
จึงเปลี่ยนเป็น “สํานักศิลปวัฒนธรรม” และเรียกตําแหน่งผู้บริหารว่า “ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม”
พ.ศ.๒๕๔๘ เปลี่ยนชื่อเรียกจาก “สํานักศิลปวัฒ นธรรม” เป็น “สํา นักศิลปะและวัฒ นธรรม” ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๔๘
ปัจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจําแนก
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบเงิ นบํา รุงการศึ กษา แผนงาน ทํา นุบํา รุงศิ ลปวัฒ นธรรม มีภาระงานหลัก *
กิจกรรม ได้แก่ งานพัฒนาบุคลากร งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และนิทรรศการทางวัฒนธรรม งานศึกษาค้นคว้า
และวิจัยงานทางด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น จัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
๒. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด” ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) แผนงานส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
โดยจัดสรรผ่านสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประมาณปี ๒๐,๐๐๐ บาท และสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติเป็นผู้กําหนดภาระงาน หรือ กิจกรรมให้เป็นรายปี
๓. ปฏิ บัติหน้า ที่ในฐานะเป็ น “หน่วยอนุ รัก ษ์สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและศิ ลปกรรมท้ องถิ่น จังหวั ด
นครสวรรค์ ” ได้ รั บ งบประมาณแผ่ นดิ น จั ด สรรโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภาระงานทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ได้แก่

แผนงานที่ ๑ :
แผนงานที่ ๒ :
แผนงานที่ ๓ :
แผนงานที่ ๔ :

การจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
การอบรมสัมมนา เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
การจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและ
แหล่งชุมชนโบราณ

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
จั งหวั ดนครสวรรค์ มี บทบาทและความสํ าคั ญ ทั้ งในฐานะที่ เป็ นแหล่ งชุ มชนโบราณแหล่ งวั ฒนธรรม
การละเล่ น พื้ น บ้ า น แหล่ ง ศิ ล ปหั ต ถกรรม และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ แต่ ยั ง ขาดศู น ย์ ก ลางที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวและบอกเล่าถึงความสําคัญเหล่านั้นให้เป็นที่แพร่หลายแม้แต่ชาวจังหวัดนครสวรรค์เองให้
ได้รับรู้ ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรค์จึงมีมติให้จัดตั้งหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขึ้นในบริเวณเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ด้านหน้าสถาบันราชภัฏนครสวรรค์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
สามารถให้บริการการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะเป็น
การอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวของท้องถิ่น
๒. เพื่ อเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แหล่ ง
ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
๓. เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์อีกแห่งหนึ่งด้วย
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ในขณะนั้น ได้รับงบประมาณ ๘ ล้านบาท จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อ
จั ด สร้ า งหอวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค์ เพื่ อ เป็ น อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวนครสวรรค์ด้วย พร้อมกันนี้ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
๑. ห้องโสฬส ใช้จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นส่วนโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรค์และ
ส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย
๒. ห้องนิมมานนรดี ใช้จัดนิทรรศการชั่วคราวเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ และด้านการ
ท่องเที่ยว
๓. ห้อ งบุญ ชู โรจนเสถีย ร ใช้สํา หรับ จัด การแสดงการละเล่น พื ้น บ้า นฉายสไลด์ท างด้า น
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา

๔. ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สําหรับใช้บริการการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค์ ใน
ด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุดข่อย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถ่าย
สไลด์ เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป
๕. ห้องประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ
งานประชาสัมพันธ์ของหอวัฒนธรรม
๖. ห้องดุสิตา เป็นห้องที่ใช้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอวัฒนธรรม รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม
ส่วนภายนอกอาคารประกอบด้วย ลานแสดงกลางแจ้ งทางด้านหน้าของอาคารสําหรั บจั ดกิจกรรมหรื อ
มหกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น
จังหวั ดนครสวรรค์ ได้ มอบหมายให้สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ในขณะนั้ น เป็ นผู้ ดําเนิ นงานและดู แลหอ
วัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสํานักศิลปวัฒนธรรมตามภาระหน้าที่ในสายงาน
สถานที่ตั้ง
สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค์ มี ที่ ทํา การตั้ งอยู่ บ ริ เวณส่ วนหน้ า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น จัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุข
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องและบริเวณใกล้เคียงมีอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
โครงสร้างการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



ปรัชญา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และเผยแพร่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนต้นแม่น้ําเจ้าพระยา
วิสัยทัศน์
เป็นหน่ วยงานในการแสวงหาและพั ฒนาองค์ความรู้ทางวั ฒนธรรมอย่างมีส่วนร่ วม เพื่ อให้ได้ มาซึ่งอั ต
ลักษณ์ และนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประสานความร่วมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
ประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บริการวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐาน
๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและ
ภาคการผลิต
๓. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและสืบสานคุณค่าความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมศึกษา
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. มีฐานข้อมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น
๔. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม
ศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล



บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้ยึดถือแนว
ทางการดําเนินงานเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ
๓ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะ
เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
คํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดระดับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ ๒
ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดังนี้
๑.ระดับมหาวิทยาลัย: “ระดับหน่วยรับตรวจ” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
ในแต่ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ดําเนินการภายใต้การ
กํากับดูแลของอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒. ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย: “ระดับส่วนงานย่อย” ตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ หมายถึง หน่วยงาน หรือกิจการที่ได้รับเงิน
อุดหนุน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย) เป็นหน่วยงานระดับต่ํากว่าหน่วยรับตรวจตาม
ระเบียบฯซึ่งอาจใช้ชื่อ “ส่วนงาน” “หน่วยงานย่อย” “กิจกรรม” หรือเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สํานัก กอง ฝ่าย หรือ
แผนกที่ย่อยมาจากหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างองค์กร ซึ่งการดําเนินการในระดับนี้รับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการที่คณะ/สํานัก/วิทยาลัย แต่งตั้งขึ้น ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของคณบดี/ผู้อํานวยการ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กําหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ตามคําสั่งที่ ๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้การดําเนินการด้านบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเกณฑ์การ



ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งและผู้มีนาม
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คําจันทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
กรรมการ
๔. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด
กรรมการ
๕. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
กรรมการ
๖. อาจารย์พัทธดนย์ สนธิรักษ์
กรรมการ
๗. อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กําหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในตามนโยบายที่กําหนด
๓. พิจารณาและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
๔. พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของคณะและค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและนําเสนอฝ่าย
คณะกรรมการบริหารประจําคณะเพื่อพิจารณาสั่งการ
๕. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการกําหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๖. พิจารณาจัดทํา รายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและคุมภายในเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะ



บทที่ ๔
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนี้จะสําเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น ๖ กระบวนการ ดังนี้
๑) การกําหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
๒) การประเมินความเสี่ยง
๓) การระบุความเสี่ยง
๔) การจัดการความเสี่ยง
๕) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
๖) การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
๑. การกําหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ จําแนกตามพันธกิจ ๔ ด้าน (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสาระสําคัญของ
การบริหารความเสี่ยง
๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นการพิจารณาความเสี่ยงภาพใหญ่ ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัยด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต บุคลากรและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ
๓. จุดเน้นในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- ภาพลักษณ์/ชื่อเสียง
- ความยั่งยืนขององค์กร
๔. แผนการบริหารความเสี่ยง ต้องมี ๒ แผน คือ
- แผนป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน
- แผนแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยง กรณีเกิดความเสี่ยง
๕. ต้องมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง
๖. การควบคุมภายในมีข้อแตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่ การควบคุมภายใน พิจารณาใน
รายละเอียดของกิจกรรม หรือการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนด



๒. การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ทราบ
ระดับความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร สําหรับ
ประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม และคุ้มค่าในการดําเนินการควบคุมต่อไป
๓. การระบุความเสี่ยง
เพื่อให้การระบุความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และมีผลกระทบ หรือทําให้การ
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการ
ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง จําแนกได้เป็น ๖ ด้าน โดยได้จําแนกประเด็นความเสี่ยงย่อยที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้คณะได้ดําเนินการดังนี้
ด้านที่ ๑ กลยุทธ์ของสถาบัน
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องพิจารณาระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact: I) หากเกิดเสี่ยงนั้น
เพื่อหาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) ตามสูตร D = L x I
มหาวิทยาลัยได้กําหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
และ Risk Matrix เพื่อให้คณะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลักษณะของความที่พบในหน่วยงาน



ระดับความเสี่ยง แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง

โดย ระดับความเสี่ยงจําแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น ๔ ระดับดังนี้

๔. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหาร
ของหน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก) ทั้งนี้ ในการพิจารณา
เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑) ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก
๒) วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก
(๑) ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือในระยะยาว
(๒) ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่ง
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ดังนี้
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงตามแนวคิด ๔T



ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ
๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดําเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ
๒) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะใน
การทํางานให้กับพนักงานและการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่นการหยุดดําเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
๔) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่น การ
จ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้น
การกําหนดกิจกรรมควบคุม: กําหนดแผนการควบคุม
นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่กําหนดขึ้นเป็นกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และ
ทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
๑) ภายใต้แนวทางต่างๆที่เลือกนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง
๒) กิจกรรมควบคุมในต้องประกอบด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ และกิจกรรมที่ช่วยลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น การกําหนดกิจกรรมควบคุม
จึงมีความครอบคลุมการดําเนินงานในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย
๓) กําหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติ และควรวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรม และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือจากการปฏิบัติ
กิจกรรมด้วย
๕. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล โดยกําหนดให้มีการ
ติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ทุก ๖ เดือน และประเมินผลทุกสิ้นปี ทั้งนี้ การติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) คณะดําเนินการโดยให้เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดําเนินงาน
ต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน และเมื่อการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการ
พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานความบกพร่อง(Reporting Deficiencies)
ให้ผู้บริหารทราบ



๖. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นรายไตรมาส และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย ๖ เดือนต่อครั้ง
แสดงขั้นตอนกระบวนการและรายงานการบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ ๑

ระบุความเสี่ยง
จากการดําเนินงานตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๒

วิเคราะห์ความเสี่ยง
(วั(วัดระดับความเสี่ยง)ง)
โอกาส + ผลกระทบ + Risk Model ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓

พิจารณาจัดการความเสี่ยง
(ตามระดับความเสี่ยง ๔ T)

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๖

กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง

ติดตาม/ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะและ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย



บทที่ ๕
แผนบริหารความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการวิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้



การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘



การวิเคราะห์ความเสีย่ ง ผลกระทบ และการควบคุม
RM๑_NSRU

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัย
ความเสี่ยง
๒.๑ งบประมาณในการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมยังไม่เพียงพอ

ระดับความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/
(คะแนน)
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
๓
๔
๑๒ ๑. ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สูง หน่วยงานภายนอก

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

การยอมรับ
ปีงบประมาณ
การลด/ควบคุม
๒๕๕๘
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ



RM๑_NSRU

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ปัจจัย
ความเสี่ยง
๔.๑ ผลงานยังไม่ปรากฏ
แพร่หลาย

ระดับความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/
(คะแนน)
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
๓
๓
๙ ๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
ปาน เช่น เว็บไซต์ , facebook , youtube
กลาง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

การยอมรับ
ปีงบประมาณ
การลด/ควบคุม
๒๕๕๘
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ


RM๑_NSRU

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัย
ความเสี่ยง
๕.๑ บุคลากรมีความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมน้อย

๕.๒ บุคลากรมีความรู้ด้าน
งานวิจัยน้อย

ระดับความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/
(คะแนน)
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
๔
๓
๑๒ ๑. จัดโครงการศึกษาดูงาน ด้านศิลปะ
สูง และวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรประจํา
สํานักเพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๔
๓
๑๒ ๑. จัดโครงการที่เกี่ยวกับด้านการวิจัย
สูง ให้แก่บุคลากรประจําสํานักเพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการ
วิจัย

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

การยอมรับ
ปีงบประมาณ
การลด/ควบคุม
๒๕๕๘
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
การยอมรับ
ปีงบประมาณ
การลด/ควบคุม
๒๕๕๘
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ



RM๑_NSRU

ด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ปัจจัย
ความเสี่ยง
๖.๑ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/
(คะแนน)
แก้ไขความเสี่ยง
ความ
โอกาส
ระดับ
รุนแรง
๓
๔
๑๒ ๑. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและ
สูง วัฒนธรรมมาเป็นคณะกรรมการประจํา
สํานัก

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

การยอมรับ
ปีงบประมาณ
การลด/ควบคุม
๒๕๕๘
การยกเลิก
การถ่ายโอน
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ



แผนภาพประเมินความเสี่ยง (Map profile)

  




๒.๑
๖.๑



๔.๑

๕.๑
๕.๒
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๑. ระดับความเสี่ยงของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินได้ ๔ ระดับ ดังนี้
๑.๑ ความเสี่ยงระดับน้อย (๑ - ๔ คะแนน)
-

๑.๒ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
ข้อ ๔.๑ ผลงานยังไม่ปรากฏแพร่หลาย
๑.๓ ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)
ข้อ ๒.๑ งบประมาณในการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่เพียงพอ
ข้อ ๕.๑ บุคลากรมีความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมน้อย
ข้อ ๕.๒ บุคลากรมีความรู้ด้านงานวิจัยน้อย
ข้อ ๖.๑ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๔ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ - ๒๕ คะแนน)



แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘



แผนบริหารความเสีย่ งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สําหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๘
RM๒_NSRU

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
๒.๑ งบประมาณ ๑. ขอสนับสนุน
ในการดําเนินงาน งบประมาณ
ด้านศิลปะและ
จากหน่วยงาน
วัฒนธรรมยังไม่ ภายนอก
เพียงพอ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
๑. วิจัยชุมชน เรื่อง
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
(นครสวรรค์ศึกษา)

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เพื่อสนับสนุนการ
๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการ ปีงบประมาณ ผู้อํานวยการ
๒๕๕๘
รอง
ดําเนินงานด้านศิลปะ
บาท
ที่ขอ
และวัฒนธรรมของ
(งบประมาณ
งบประมาณ
ผูอ้ ํานวยการ
สํานัก
สนับสนุนจาก สนับสนุนจาก
สํานัก
ภายนอก
งบประมาณ)
๑ เรื่อง


RM๒_NSRU

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาธิภาล
ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
๕.๑ บุคลากร ๑. จัดโครงการ
มีความรู้ด้าน ศึกษาดูงาน ด้าน
ศิลปะและ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมให้แก่
บุคลากรประจํา
น้อย
สํานักเพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
๑. จัดโครงการงานพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
จังหวัดเชียงราย
๒. จัดโครงการการประชุม
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕
และศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ –
๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดขอนแก่น
๓. โครงการลงนามความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ของ
โครงการ /KPI ดําเนินงาน
การควบคุม
เพื่อส่งเสริม
๕๙,๕๗๐
มีการอบรม ปีงบประมาณ
ความรู้ด้าน
ศึกษาดูงาน
๒๕๕๘
ศิลปะและ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับ
วัฒนธรรม
บุคลากร
อย่างน้อย ๑
๑๖๓,๒๕๐
โครงการ

๗๑,๗๐๐

ผู้รับผิดชอบ
รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร
หัวหน้า
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

หมายเหตุ



ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
๕.๒ บุคลากร ๑. จัดโครงการที่
มีความรู้ด้าน เกี่ยวกับด้านการ
งานวิจัยน้อย วิจัยให้แก่
บุคลากรประจํา
สํานักเพิ่มมากขึ้น
๒. ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ด้านการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
๑. จัดโครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การศึกษาวิจัย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของชุมชนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องร่มพะยอม
(๘๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
๒. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยทาง
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ และวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๕๘ ณ ห้องร่มพะยอม
(๘๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

วัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้าน
งานวิจัยให้กับ
บุคลากร

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ /KPI

๑๑๗,๑๐๐

มีการอบรม
ศึกษาดูงาน
ด้านการวิจัย
อย่างน้อย ๑
โครงการ

๖๐,๘๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ รอง
๒๕๕๘
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

หมายเหตุ


RM๒_NSRU

ด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกทีม่ ากระทบ
ปัจจัยความ
เสี่ยง
๖.๑ ขาด
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
๑. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน ๑. คําสั่งแต่งตั้ง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการ
มาเป็นคณะกรรมการ ประจําสํานักศิลปะ
ประจําสํานัก
และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
ตัวชี้วัด
การควบคุม
โครงการ /KPI
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
สํานัก

-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ปีงบประมาณ ผู้อํานวยการ
จํานวน
ผู้เชี่ยวชาญ
๒๕๕๘
รอง
ด้านศิลปะและ
ผูอ้ ํานวยการ
วัฒนธรรม
๑ คน

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



แผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้กําหนดปฏิทินการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
แผนการดําเนินการในรอบปีงบประมาณต่างๆ
ลําดับ

กิจกรรมการดําเนินการ
๒๕๕๗
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กําหนดนโยบาย/แนวทางการ
ดําเนินงาน (ถ้ามีการปรับปรุง)
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และกําหนดแนวทางแก้ไข
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและกําหนดแนว
ทางแก้ไขความเสี่ยงรวมทั้งปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประกอบการจัดทําแผนในปีงบประมาณต่อไป

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒๕๕๘
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

