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ค าน า 

แผนบริหารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                           
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ  2557 จัดท าขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ              
ในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธ์ศาสตร์เป็นส าคัญ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อวางระบบ การบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการก ากับดูแลตามหน้าท่ีและบทบาทของ                     
สภาสถาบันอุดมศึกษาและ การถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา        
ตัวย่อย ท่ี 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่ การปฏิบัติ          
เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 
 
                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
        อธิการบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการด าเนินงานจัดการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย       
ด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลัก           
ของมหาวิทยาลัยและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน 

  
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ   
ของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงด้านการเงิน รวม  3  ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย 
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหาร      
ความเสี่ยงที่เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และได้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
โดยมีการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส  
ที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ      
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย                
ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  
2. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่ก าหนด             

มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายในด้านต่างๆ 
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
6. น าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน 

การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะกวดต่อผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

7. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

  ดังนี ้

1. ระบุความเสี่ยง 
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
4. แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
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ระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปัจจัยเสี่ยง 

ด้านการเรียนการสอน 
1. ผลงานการเขียนต าราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่จ านวนน้อย -  อาจารย์ไม่เขียนต าราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก 

-  อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ต ารา  
 

2. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย -  อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาต  
   และที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ 
-  แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเปา้หมาย 
   (ไม่มีอาจารยป์ริญญาเอกมาสมัคร) 
 

3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย - แรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม 
 

ด้านการวิจัย  
1.ผลงานวิจัยมีจ านวนน้อย -  การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึง่อย่างต่อเนื่อง มีอยู่ค่อนข้างน้อย 

-  ไม่มีแผนการสืบทอดความเชีย่วชาญเพื่อความเปน็เลิศทางสาขาใดสาขาหนึง่ 
 

2. งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรือน าไปใช้งานอย่างแพร่หลาย 
 

- ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย 
- การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือเผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
 

ด้านการเงินและงบประมาณ  
1.การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูงและจ านวนมาก - ขาดการวางแผนการใช้เงิน 
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ระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปัจจัยเสี่ยง 

ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ)  
2. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง - จ านวนนักศึกษาลดลง 

- นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามก าหนด 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน - การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ล าดับความเสี่ยง 

ด้านการเรียนการสอน 
1.ผลงานการเขียนต าราและเอกสารเพื่อการ 
  อ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่จ านวนน้อย 
 

-  อาจารย์ไม่เขียนต าราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก 5 5 25 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

-  อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ต ารา  5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

2. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดบัปริญญาเอก 
    หรือเทียบเท่ามีน้อย 

-  อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์  
   ที่ขออนุญาต และที่จบมาแลว้ไม่อยู่ต่อ 

4 5 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

 -  แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อ 
   กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารยป์ริญญาเอกมาสมัคร) 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
   ทางวชิาการมนี้อย 

-  แรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
   มีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม 
 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

ด้านการวิจัย 
1. ผลงานวิจัยมีจ านวนน้อย 
 

-  การสรา้งองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึง่อย่างต่อเนื่อง 
   มีอยู่ค่อนข้างน้อย 
 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

 - ไม่มีแผนการสบืทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเปน็เลิศ 
  ทางสาขาใดสาขาหนึ่ง 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 



7 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 
โอกาสที่จะเกิด 

(1) 
ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 

ล าดับความเสี่ยง 

ด้านการวิจัย (ต่อ)      
2. งานวิจัยไม่ได้รบัการอ้างอิงหรือน าไปใช้ 
   งานอย่างแพร่หลาย  

-  ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย 5 
 

4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

-  การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือเผยแพร่ยังไม่เป็นระบบ 
   ที่สมบูรณ์  

4 5 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
1. การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูง 
   และจ านวนมาก 

-  ขาดการวางแผนการใช้เงนิ 5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

2.รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง -  จ านวนนักศึกษาลดลง 5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

-  นักศึกษาจ่ายคา่ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามก าหนด 5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม 
   แผน 

-  การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน 
 

4        5 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

 
หมายเหตุ 
 คะแนน 1  เท่ากับ  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มีค่าระหว่าง 1 - 9 คะแนน)     คะแนน 3  เท่ากับ  ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค่าระหว่าง 20 - 25 คะแนน)      
          คะแนน 2  เท่ากับ  ความเสี่ยงที่สูง  (มีค่าระหว่าง 10 - 19 คะแนน)          เลอืกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องน ามาจัดการความเสี่ยงต่อไป 



8 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ล าดับ ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ด้านการเรียนการสอน 

1 ผลงานการเขียนต าราและเอกสาร
เพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่
จ านวนน้อย 
- อาจารย์ไม่เขียนต าราเนื่องจากม ี
  ภาระงานสอนมาก 
- อาจารยข์าดแรงจงูใจในการเขียน 
  บทความ/ต ารา 
 

- ปรับปรุงระเบยีบเร่ืองภาระงานให้ 
  มีความเหมาะสม 
- เพิ่มมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ 
  ในการเขียนบทความ/ต ารา 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

2 อาจารย์ท่ีมีวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่ามีน้อย 
-  อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 
   ไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาต และ 
   ที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ 
-  แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุก 
   ยังไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 
   (ไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมาสมัคร) 
 

- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
  ว่าด้วยการสง่เสริมและสนับสนุน 
  ให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ 
- ปรบัปรุงข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ 
  เกี่ยวกบักองทนุพัฒนาบุคลากร 
  ให้ตอบสนองต่อกลุม่เปา้หมายภายนอก 
  ให้ขอรับทนุไปศึกษาต่อและกลบัมา 
  ใช้ทนุที่มหาวิทยาลัย 

√ O            ยอมรับ 
   √      ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



9 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ล าดับ ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ด้านการเรียนการสอน (ต่อ) 

  -  ปรับปรุงแผนการแสวงหาอาจารย์ 
   เชิงรุกให้มีความสอดคล้อง 
   กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
-  ทาบทามบุคคลที่มีความสามารถ 
   ในวงการวิชาการ วิชาชีพ 

    

3 
 
 

 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการมีน้อย 
-  แรงจูงใจในการขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อย 
   หรือยังไม่เหมาะสม 

- ปรับปรุงระเบียบเร่ืองภาระงานให้มี 
  ความเหมาะสมและตอบสนอง  
  ข้อก าหนดการขอก าหนดต าแหน่ง 
  วิชาการตามวาระ 
- จัดท าแผนการก าหนดการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการให้มีเวลาที่ 
  ชัดเจนระบุถึงรายบุคล 
- ปรับปรุงมาตรการการหลีกเลี่ยง 
  การท าผลงานวิชาการให้เข้มข้นขึ้น 
- ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ 
  การสร้างแรงจูงใจในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการวา่เหมาะสม 
  หรือไม่ 

√ O            ยอมรับ 
   √      ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



10 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ล าดับ ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ด้านการวิจัย 

1 ผลงานวิจัยมีจ านวนน้อย 
- การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใด 
  สาขาหนึ่งอยา่งต่อเนื่อง มีอยู่ 
  ค่อนข้างน้อย 
-  ไม่มีแผนการสืบทอดความ 
   เชี่ยวชาญเพื่อความเปน็เลิศ 
   ทางสาขาใดสาขาหนึ่ง 
 

- ปรับปรุงระบบพี่เลีย้งนักวิจัยหนา้
ใหม่ (Mentor System) 

- ก าหนดสาขาวิชาที่เปน็เลิศของ
มหาวิทยาลยัอย่างน้อย 2 สาขา  
รากแก่นของมหาวิทยาลัย 

 

√ O           ยอมรับ 
    √     ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

2 งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรอื
น าไปใช้งานยังไม่แพร่หลาย 
- ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย 
- การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือ 
  เผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่สมบรูณ์ 
 

- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ให้ 
มากข้ึน 

- กระตุ้นให้นักวิจัยแสวงหาแหล่ง
ตีพิมพ์ผลงานวจิัยระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูลให้กว้างขวางขึ้น
รวมทั้งสาขาวิชาที่มีการตีพิมพน์อ้ย 

- สนับสนนุการเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านการวิจัยเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่ม
มาตรฐานงานวิจัย 
 

√ O           ยอมรับ 
    √     ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



11 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ล าดับ ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ด้านการเงินและงบประมาณ 

1 การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูง      
และจ านวนมาก 
- ขาดการวางแผนการใช้เงนิ 

- ปรับปรุงข้อบังคบั กฎ ระเบียบทาง  
การเงินของมหาวิทยาลยั 

- จัดอบรมความรู้เพื่อการเงินและบัญชี  
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องของหน่วยงานตา่งๆ 

- เพิ่มมาตรการในการยืมเงินและให้ชดใช้
เงินยืมตามก าหนด  

- เพิ่มระบบการตรวจสอบการยืมเงินและ
การชดใช้เงินยืม 

√ O            ยอมรับ 
    √     ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

2 รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง 
- จ านวนนักศึกษาลดลง 
- นักศึกษาจ่ายคา่ลงทะเบียนไมเ่ป็น 
   ไปตามก าหนด 

- ปรับปรุงเปา้หมายและแผนการรับ
นักศึกษา 

- มีมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนสนใจในหลักสูตรโดยการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

- ปรับปรุงข้อบังคบั กฎ ระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวกับการจ่ายค่าลงทะเบียน 

- วางมาตรการตรวจสอบการจ่าย
ค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะนักศึกษา     
ที่ต้องรักษาสถานภาพ 

√ O            ยอมรับ 
    √     ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



12 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ล าดับ ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ) 

3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป   
ตามแผน 
- การวางแผนการใช้งบประมาณ 
  ไม่ชัดเจน 
 

- เพิ่มมาตรการให้หน่วยงานตา่งๆ มีการ    
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
และรายงานการใชจ้่ายเงนิทุกไตรมาส 

√ O            ยอมรับ 
    √     ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ 
ช่อง 3      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี 
ช่อง 4      √  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  , O หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 
 

 
 
 
 

 
 



13 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 

 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
 

(7) 
ด้านการเรียนการสอน 1. ผลงานการเขียนต าราและเอกสาร

เพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมอียู่
จ านวนน้อย 

1.1 อาจารย์ไม่เขียนต ารา
เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก 
 

- ปรับปรุงระเบยีบเร่ืองภาระงานให้มี
ความเหมาะสม 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 57 
  1.2 อาจารย์ขาดแรงจูงใจใน   

การเขียนบทความ/ต ารา 
- เพิ่มมาตรการในการสร้างแรงจูงใจใน
การเขียนบทความ/ต ารา 

 

 2. อาจารย์ที่มีวุฒิระดบัปริญญา 
    เอกหรือเทียบเท่ามีน้อย 
 

2.1 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญา
เอกไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาต 
และที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ 

- ปรับปรุงข้อบังคบั กฎ ระเบียบว่าด้วย
การส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ไป
ศึกษาต่อ 

งานการเจ้าหน้าที่  
ส านักงานอธิการบด ี

30 ก.ย. 57 
   

2.2 แผนการแสวงหาอาจารย ์
เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์
ปริญญาเอกมาสมัคร) 
 

 
- ปรบัปรุงข้อบงัคบั กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
กองทนุพฒันาบุคลากรให้ตอบสนอง    
ต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกให้ขอรับทนุไป
ศึกษาต่อและกลับมาใช้ทนุทีม่หาวิทยาลยั 
-  ปรับปรุงแผนการแสวงหาอาจารย์   
เชิงรุกให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
- ทาบทามบุคคลที่มีความสามารถ      
ในวงการวิชาการ วิชาชีพ 

 
งานการเงนิ กองกลาง  
ส านักงานอธิการบด ี

30 ก.ย. 57 
 

งานการเจ้าหน้าที่  
ส านักงานอธิการบด ี

30 ก.ย. 57 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 

 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
 

(7) 
ด้านการเรียนการสอน (ต่อ) 3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 

   ทางวชิาการมนี้อย 
3.1 แรงจูงใจในการขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อย
หรือยังไม่เหมาะสม 

- ปรับปรุงระเบยีบเร่ืองภาระงาน 
ให้มีความเหมาะสมและตอบสนอง
ข้อก าหนดการขอก าหนดต าแหน่ง
วิชาการตามวาระ 
- จัดท าแผนการก าหนดการขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการให้มีเวลา
ที่ชัดเจนระบุถึงรายบุคล 
- ปรับปรุงมาตรการการหลีกเลี่ยง 
การท าผลงานวิชาการให้เข้มข้นขึ้น 
- ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ 
การสร้างแรงจูงใจในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการวา่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 57 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 

 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
 

(7) 
ด้านการวิจัย 1. ผลงานวิจัยมีอยู่จ านวนน้อย 1.1 การสร้างองค์ความรู้ใน

สาขาใดสาขาหนึ่งอยา่งต่อเนื่อง 
มีอยู่ค่อนข้างน้อย 
1.2 ไม่มีแผนการสืบทอดความ
เชี่ยวชาญเพื่อความเปน็เลิศทาง
สาขาใดสาขาหนึ่ง 

- ปรับปรุงระบบพี่เลีย้งนักวิจัยหนา้
ใหม่ (Mentor System) 

 
- ก าหนดสาขาวิชาที่เปน็เลิศของ

มหาวิทยาลยัอย่างน้อย 2 สาขา 
รากแก่นของมหาวิทยาลัย 

 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย 

30 ก.ย. 57 
 

 2.  งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรือ
น าไปใช้งานยังไม่แพร่หลาย 

2.1 ช่องทางในการเผยแพร่     
มีน้อย 
 
2.2 การติดตามข้อมูลการอ้างอิง
หรือเผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่
สมบูรณ ์
 
 

- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ให้ 
มากข้ึน 

 
- กระตุ้นให้นักวิจัยแสวงหาแหลง่ 
  ตีพิมพ์ผลงานวจิัยระดับนานาชาติ 
  ในฐานข้อมูลให้กว้างขวางขึ้น 
  รวมทั้งสาขาวิชาที่มีการตีพิมพน์้อย 
- สนับสนนุ การเข้ารับการฝึกอบรม 
  ด้านการวิจัยเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่ม 
  มาตรฐานงานวิจัย 
 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย 

30 ก.ย. 57 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 

 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
 

(7) 
ด้านการเงินและงบประมาณ 1. การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูง 

    และจ านวนมาก 
 

1.1 ขาดการวางแผนการใช้เงิน - ปรับปรุงข้อบังคบั กฎ ระเบียบ
ทางการเงินของมหาวิทยาลยั 

- จัดอบรมความรู้เพื่อการเงินและ 
  บัญชีให้ผู้ที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน 
  ต่างๆ  
- เพิ่มมาตรการในการยืมเงิน 
  และให้ชดใช้เงินยืมตามก าหนด 
- เพิ่มระบบการตรวจสอบการยมืเงิน 
  และการชดใช้เงนิยืม 

งานการเงนิ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

30 ก.ย. 57 

 2. รายได้จากการจัดการศึกษา 
   ลดลง 

2.1 จ านวนนักศึกษาลดลง 
 
 
 
 

- ปรับปรุงเปา้หมายและแผนการรับ
นักศึกษา 
 
- มีมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนสนใจในหลักสูตรโดยการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 57 
งานประชาสัมพนัธ์  

ส านักงานอธิการบด/ี 
คณะ/วิทยาลัย 
30 ก.ย. 57 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 

 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
 

(7) 
ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ) 2. รายได้จากการจัดการศึกษา 

   ลดลง (ต่อ) 
2.2 นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียน 
     ไม่เป็นไปตามก าหนด 

- ปรับปรุงข้อบังคบั กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการจา่ย
ค่าลงทะเบียน 
- วางมาตรการตรวจสอบการจ่าย
ค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะนักศึกษา   
ที่ต้องรักษาสถานภาพ 
 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/บัณฑิตวิทยาลัย/

งานการเงนิ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

30 ก.ย. 57 

 3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป  
ตามแผน 

3.1 การวางแผนการใชง้บประมาณ 
ไม่ชัดเจน 

-เพิ่มมาตรการให้หน่วยงานตา่งๆ     
มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอยา่ง
เหมาะสมและรายงานการใช้จา่ยเงิน
ทุกไตรมาส 
 

กองนโยบายและแผน      
งานการเงนิ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี /       

ทุกหน่วยงาน 
30 ก.ย. 57 
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