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ค าน า 

แผนบริหารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                           
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2557 ปีงบประมาณ  2558 จัดท าขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ              
ในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธ์ศาสตร์เป็นส าคัญ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2557 ปีงบประมาณ 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อวางระบบ การบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ
ภายใต้เกณฑ์ข้อท่ี 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

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

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการด าเนินงานจัดการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีงบประมาณ 2558 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย       
ด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลัก           
ของมหาวิทยาลัยและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน และการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มาส าหรับความเสี่ยงที่ยังคงมีปรากฏอยู่ และในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือการจัดการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในวันพุธที่ 17  ธันวาคม พ.ศ. 2557  ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน
และน าผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นแผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ฉบับนี้ 

  
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ   
และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย และ รวม  4 เป้าประสงค ์ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ท่ี 1 การสร้างบัณฑิตทีมีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชนและประเทศชาติ 

2. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ท่ี 2 การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ท่ี 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

4. ความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ท่ี 4 การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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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 2558 

  ดังนี ้

1. ระบุความเสี่ยง 
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
4. แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
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ระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปัจจัยเสี่ยง 

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ  
                    เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 

1.นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้และขาดวินัยในการศึกษาหาความรู้ 
 นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสรา้งหลกัสูตร 
 นักศึกษาไมช่ าระคา่ลงทะเบียน 
 นักศึกษาใหม่มีความรู้ด้านภาษาต่ ากว่าเกณฑ์คา่เฉลี่ยของนักศึกษา 
 นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 นักศึกษามีความรู้ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศน้อย 
 นักศึกษาได้ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการ 

 2.จ านวน/คุณภาพ/ทกัษะในการจัดการเรียนการสอนของอาจารยไ์ม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
 จ านวนอาจารย์และอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการในคณะไม่เป็นไปตามสัดสว่นตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ สกอ. ก าหนด 
 อาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการเกษียณอายุราชการจ านวนมาก 
 อาจารย์ผู้สอนมทีักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้อย 
 การแตง่ตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา Thesis/Is ต่อนักศึกษามีสัดส่วน ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 3. หลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรไมเ่อื้อต่อการเพิ่มความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ 

 หลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติไม่มาก 
 จ านวนและความเหมาะสมของห้องปฏบิัติการและสิ่งอ านวยบริการเพื่อการเรียนรู้ส าหรบั

นักศึกษามไีม่เพียงพอ 
 การจดักระบวนการเรียนและการสอนของผูส้อนแตกตา่งกนัไม่เปน็มาตรฐานเดียวกัน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปัจจัยเสี่ยง 
เป้าประสงค์ที่ 2.การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ 
                    การแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ 

1. การก าหนดกลยุทธ์ ค่านิยมร่วมเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน และเพื่อการแข่งขัน 
    ที่ไม่เหมาะสม 
 การก าหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นน้อยไป 
 ค่านยิมร่วมและวฒันธรรมขององค์กรตอบสนองความต้องการที่แทจ้ริงของชุมชนไม่มากพอ 

 2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย งบประมาณและทรัพยากรที่สง่เสริมด้านบริการวิชาการและ 
   การสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม 
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปวฒันธรรมมีน้อย 
 ได้รับจัดสรรทรัพยากร อาทิบุคลากร งบประมาณ อยา่งจ ากัดมาตรฐานด้านการสร้าง

ผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไมไ่ด้ถกูก าหนด 
เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบั 
                    นานาชาติ 

1. ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารงานวิจัย งบประมาณและระเบียบทีจ่ะส่งเสริม  
    สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 กระบวนการบริหารจัดการยุ่งยากและซับซ้อน 
 การจัดสรรงบประมาณเพื่อท าการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่จูงใจ 
 ระเบียบทีไ่ม่เอ้ือต่อการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยไม่ครอบคลุม 

 2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน างานวิจัยไปใชป้ระโยชน์มีอยู่น้อย 
 ผลงานของบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI มีจ านวนน้อย 
 การน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์มจี านวนน้อย 

 3. จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการจากการบริการวิชาการ     
    การจัดการเรียนการสอนมีจ านวนน้อย 
 การน าผลการวิจัยไปใช้กบัการบริการวิชาการที่ยั่งยืนน้อยมาก 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปัจจัยเสี่ยง 
เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญา 
                    เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

1. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ประกันคุณภาพ  
    รวมถึงการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
 บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่มาก 
 การพัฒนาบุคลากรไม่ทนักับนโยบาย ระเบยีบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกที่ควบคุม

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 หลักสูตร /คณะได้รับคะแนนการประเมินน้อย ส่งผลต่อคะแนนระดับมหาวิทยาลัย 
 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

 2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและการจัดท าโครงการไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ 
    ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 การจัดท าโครงการตอบสนองต่อยทุธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยมีอยู่น้อย 
 การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการและการใช้งบประมาณ ไม่เปน็ไปตามแผนที่วางไว ้
 การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า   
 เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและ

กระบวนการปฏบิัติงานไม่ครบถว้น 
 3. ความไม่พร้อมทางด้านความรู้ความสามารถและทักษะในงานของบุคลากรและการ 

    ส่งเสริมหรือการสร้างแรงจูงใจที่น้อยไป 
 แรงจูงใจด้านคา่ตอบแทน และสวัสดิการทีไ่ม่เหมาะสมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
     ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เกิดความล่าช้าในการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับ   
     สถานการณ์ภายนอก 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ล าดับความเสี่ยง 

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 
1.นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้ 
   และขาดวนิัยในการศึกษาหาความรู้ 
 

 นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสรา้งหลกัสูตร 
 นักศึกษาไมช่ าระคา่ลงทะเบียน 
 นักศึกษาใหม่มีความรู้ด้านภาษาต่ ากว่าเกณฑ์คา่เฉลี่ย

ของนักศึกษา 
 นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 นักศึกษามีความรู้ในการคน้หาทรพัยากรสารสนเทศน้อย 
 นักศึกษาได้ทรพัยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการ 

5 5 25 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

2.จ านวน/คุณภาพ/ทักษะในการจัดการ 
  เรียนการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม 
  กรอบมาตรฐาน 
 

 จ านวนอาจารย์และอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการใน
คณะไม่เป็นไปตามสดัส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ. ก าหนด 

 อาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการเกษียณอายุราชการ
จ านวนมาก 

 อาจารย์ผู้สอนมทีักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญน้อย 

 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา Thesis/Is ต่อนักศึกษามี
สัดส่วน ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 5 25 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ล าดับความเสี่ยง 

3. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน 
    การสอนของหลักสูตรไม่เอ้ือต่อการเพิ่ม 
    ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ 
    ของสังคมประเทศชาติ 
 

 หลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิตไม่มาก 
 จ านวนและความเหมาะสมของห้องปฏบิัติการและสิ่ง

อ านวยบริการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษามีไม่เพยีงพอ 
 การจัดกระบวนการเรียนและการสอนของผู้สอน

แตกต่างกันไม่เปน็มาตรฐานเดียวกัน 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

เป้าประสงค์ที่ 2.การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
1. การก าหนดกลยุทธ์ ค่านยิมร่วมเพื่อ 
   สนองตอบความต้องการของชุมชน และ 
   เพื่อการแข่งขันที่ไม่เหมาะสม 
 

 การก าหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการที่มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิน่น้อยไป 

 ค่านยิมร่วมและวฒันธรรมขององค์กรตอบสนองความ
ต้องการที่แทจ้ริงของชมุชนไม่มากพอ 

5 5 25 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย งบประมาณ 
    และทรัพยากรที่สง่เสริมด้านบริการ 
    วิชาการและการสร้างผลงาน 
    ศิลปวัฒนธรรม 

 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปวฒันธรรมมีน้อย 
 ได้รับจัดสรรทรัพยากร อาทิบุคลากร งบประมาณ อยา่ง

จ ากัดมาตรฐานดา้นการสรา้งผลงานศิลปวฒันธรรมยัง
ไม่ได้ถูกก าหนด 

 
 
 
 
 
 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ล าดับความเสี่ยง 

เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบันานาชาติ 

1. ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหาร 
   งานวิจยั งบประมาณและระเบียบที่จะ 
   ส่งเสริม สนบัสนุนการสรา้งงานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์ 

 

 กระบวนการบริหารจัดการยุ่งยากและซับซ้อน 
 การจัดสรรงบประมาณเพื่อท าการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไม่จูงใจ 
 ระเบียบทีไ่ม่เอ้ือต่อการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยไม่ครอบคลุม 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

2. การเผยแพร่ผลงานวจิัยและการน า 
   งานวิจยัไปใช้ประโยชน์มีอยู่นอ้ย 

 

 ผลงานของบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI มีจ านวนน้อย 

 การน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์มจี านวนน้อย 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

3. จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ   
    จากการบริการวิชาการ การจัดการเรียน 
    การสอนมีจ านวนน้อย 

 

 การน าผลการวิจัยไปใช้กบัการบริการวิชาการที่ยั่งยืน
น้อยมาก 

 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในนโยบาย กฎหมาย  
    ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑป์ระกันคุณภาพ  
   รวมถึงการประเมินหลักสูตรของ 
   มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
 

 บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่มาก 
 การพัฒนาบุคลากรไม่ทนักับนโยบาย ระเบยีบ หรือเกณฑ์

การประเมินภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 หลักสูตร /คณะได้รับคะแนนการประเมินน้อย ส่งผลต่อ

คะแนนระดบัมหาวิทยาลัย 
 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 



10 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 
ล าดับความเสี่ยง 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณลา่ช้าและการ 
    จัดท าโครงการไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ 
    ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ 
    มหาวิทยาลยั 
 

 การจัดท าโครงการตอบสนองต่อยทุธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ
คณะ และมหาวิทยาลัยมีอยู่น้อย 

 การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการและการใช้งบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

 การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า   
 เนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบตัิงานไม่
ครบถ้วน 

5 4 20 
(สูงมาก) 

3 
(ความเสี่ยงสงูมาก) 

3. ความไม่พร้อมทางดา้นความรู้ 
    ความสามารถและทักษะในงานของ 
    บุคลากรและการส่งเสริมหรือการสร้าง 
    แรงจูงใจที่น้อยไป 
 

 แรงจูงใจด้านคา่ตอบแทน และสวัสดิการทีไ่ม่เหมาะสม
ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 

 ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เกิดความลา่ชา้ 
     ในการปรับปรุง แกไ้ขให้สอดคล้องกับ   
     สถานการณ์ภายนอก 
 
 
 
 

5 4 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 

 



11 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน ประเทศชาติ 
1. นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้

และขาดวนิัยในการศึกษาหาความรู้ 
 

 ปรับปรุงกระบวนการและแนว
ทางการก ากับ ติดตามนักศึกษา
แบบครบวงจรทุกมิต ิ

 พัฒนาระบบการปฏบิัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีความ
คล่องตัวและก าหนดระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการรายงานผล
การก ากับติดตามเสนอผู้บริหาร
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐาน
ด้านภาษาความรู้ทางวิชาการ
และทักษะทางวชิาชีพ 
แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ 

 
 
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



12 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. จ านวน/คุณภาพ/ทักษะในการ 
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
 

 พัฒนาระบบการแสวงหา
อาจารย์เพิ่มเติมที่มีวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ 
และ มีประสบการณ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.
ก าหนด 

 ก าหนดมาตรการและการส่งเสริม
การท าต าแหนง่ทางวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 จัดจ านวนภาระงานของคณะ
หรือหลักสูตรให้สมดุลกับจ านวน
อาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

 ก าหนดข้อตกลงระหว่างผูบ้ริหาร
คณะกับบุคลากรสายวชิาการใน
การจัดท าผลงานวชิาการ โดย
ก าหนดให้เป็นสวนหนึ่ง ของการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบรายบคุคล 

 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



13 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

3. หลักสูตรและการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของหลักสูตร 
ไม่เอ้ือต่อการเพิ่มความรู้ ทักษะ  
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของสังคม 
ประเทศชาติ 

 เร่ง ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์และหลักสตูรที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิการ  
ให้เพียงพอและเหมาะสมได้มาตรฐาน 

 จัดระบบควบคุมการปฏิบตัิงาน
ของหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
1. การก าหนดกลยุทธ์ ค่านิยมร่วมเพื่อ 

สนองตอบความต้องการของชุมชน 
และเพื่อการแข่งขันที่ไม่เหมาะสม 
 

 จัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
และจัดสรา้งกลยุทธ์ด้านการบริการ
วิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

 การก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านการบริการวิชาการรวมถึง
ด้านการสร้างผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

 การสนับสนุนให้มีชุมชนเชิง
ปฏิบัติการภายใต้การบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย    

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



14 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย 
งบประมาณและทรัพยากรที่สง่เสริม
ด้านบริการวิชาการและการสรา้ง
ผลงานศิลปวัฒนธรรม 

 พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรที่จะสร้าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับคณะ ส านัก มหาวทิยาลัย 
โดย เน้นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิ่น 

 การก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านการสรา้งผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเปน็ที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

 จัดหาที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน
สนับสนนุการด าเนนิงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



15 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เป้าประสงค์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบันานาชาติ 
1. ความไม่คล่องตัวในระบบการบริหาร 

งานวิจยั งบประมาณและระเบยีบที่จะ 
ส่งเสริม สนบัสนุนการสรา้งงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

 

 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ
งานวิจัย,งบประมาณ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม 
ที่จะก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าโดยใช้
ข้อเสนอระหว่างทุกหน่วยงาน
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่หน่วยงาน 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ได้อย่างคล่องตัวมาก
ขึ้น 
 
 
 
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



16 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน า 
งานวิจยัไปใช้ประโยชน์มีอยู่น้อย 

 

 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ/
ประกาศที่เก่ียวข้องเพื่อกระตุ้น 
ให้มีการเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 

 จัดท าโครงการ:การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยนื 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 

3. จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการบรูณา
การจากการบริการวิชาการ  
การจัดการเรียนการสอนมีจ านวนน้อย 

 ตั้งเป้าหมายการสร้างประโยชน์ 
จากงานวิจัยทีช่ัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

 สนับสนนุให้มีการน างานวจิัยที่
เกิดจากการบูรณาการจากการ
บริการวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนที่ยั่งยนืไปพัฒนา
ต่อยอด 

 จัดท าโครงการทีไ่ดน้ าองค์ความรู้
และมวลประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  
ชุมชนและประเทศชาติมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย  
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



17 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์
ประกันคุณภาพ รวมถึงการประเมิน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 
 

 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและ 
การพัสด ุ

 เร่ง อบรมให้ความรู้กับบุคลากร 
ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจในนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

 เร่ง อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพ
และเก่ียวกับการประเมินหลักสตูร
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก 

 ประเมินผลการด าเนนิงานของ 
บุคคลโดยใช้เกณฑ์ TQF และ 
การปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



18 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและ 
การจัดท าโครงการไม่ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

 วางระบบการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการเป็นรูปธรรมโดย
หน่วยงานกลาง 

 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรเร่ือง ขั้นตอนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและ
กระบวนการปฏบิัติงาน 

 มหาวิทยาลยัควรสร้างระบบการ
ตรวจสอบและเทียบเคียงกับการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จาก
รายงานผลการปฏิบัตงิานจริงกับ
เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วาง
ไว้ โดยอาจท าการตรวจสอบซ้ าๆ
บ่อยครั้งตามลักษณะงานและ
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 

√ O            ยอมรับ 
       √  ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี่ยง 

 



19 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่แล้ว 
ได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ      
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

3. ความไม่พร้อมทางด้านความรู้
ความสามารถและทักษะในงานของ
บุคลากรและการส่งเสริมหรือการสร้าง 
แรงจูงใจที่น้อยไป 
 

 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนนุ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาให้เหมาะสม 
กับงานที่ต้องรับผิดชอบ 

 ด าเนินการพฒันา ฝึกอบรม
บุคลากรอย่างเปน็ระบบ  
มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาศักยภาพที่แท้จริง 

 เร่ง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอก 

√ 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 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

เป้าประสงค์ที่ 1  
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
เป็นที่ต้องการของสังคมชุมชน 
ประเทศชาต ิ

1.นักศึกษาขาดความพร้อมในการ 
  เรียนรู้และขาดวินัยในการศึกษา 
  หาความรู้ 
 

 นักศึกษาไม่เข้าใจโครงสรา้ง
หลักสูตร 

 นักศึกษาไมช่ าระคา่ลงทะเบียน 
ตามก าหนด 

 นักศึกษาใหม่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ของนักศึกษา 

 นักศึกษาขาดทักษะวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

 นักศึกษามีความรู้ในการ 
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศน้อย 

 นักศึกษาได้ทรัพยากร
สารสนเทศไม่ตรงตามความ
ต้องการ 

 ปรับปรุงกระบวนการและแนว
ทางการก ากับ ติดตามนักศึกษาแบบ
ครบวงจรทุกมิติ 

 พัฒนาระบบการปฏบิัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีความคลอ่งตัว
และก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การรายงานผลการก ากับติดตาม
เสนอผู้บริหารเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาความรู้ทางวชิาการและทกัษะ
ทางวชิาชีพ    แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 58 
 

 2.จ านวน/คุณภาพ/ทักษะในการ 
   จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
   ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
 

 จ านวนอาจารย์และอาจารย ์
ที่มีต าแหน่งทางวชิาการใน
คณะไม่เป็นไปตามสดัส่วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ. ก าหนด 

 พัฒนาระบบการแสวงหาอาจารย์
เพิ่มเติมที่มีวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวชิาการ และ มีประสบการณ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรที่ 
สกอ.ก าหนด 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 58 
 



21 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

   อาจารย์ที่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการเกษียณอายุราชการ
จ านวนมาก 

 อาจารย์ผู้สอนมทีักษะการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญน้อย 

 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา  
     Thesis/Is ต่อนักศึกษาม ี
     สัดส่วน ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ 
     ที่ก าหนด 

 ก าหนดมาตรการและการส่งเสรมิ
การท าต าแหนง่ทางวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 จัดจ านวนภาระงานของคณะหรือ
หลักสูตร ให้สมดุลกับจ านวนอาจารย์
ที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

 ก าหนดข้อตกลงระหว่างผูบ้ริหาร
คณะกับบุคลากรสายวชิาการในการ
จัดท าผลงานวชิาการ โดยก าหนดให้
เป็นสวนหนึ่ง ของการประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบรายบุคคล 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 58 
 

 3. หลักสูตรและการจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอนของหลักสูตร 
     ไม่เอ้ือต่อการเพิ่มความรู้ ทักษะ

สมรรถนะที่พึงประสงค์ของสังคม
ประเทศชาติ 

 หลักสูตรที่มีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตไม่มาก 

 จ านวนและความเหมาะสม
ของห้องปฏิบัติการและสิ่ง
อ านวยบริการเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษามไีม่เพียงพอ 

 การจัดกระบวนการเรียนและ
การสอนของผู้สอนแตกต่าง
กันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 เร่ง ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์และหลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอและ
เหมาะสมได้มาตรฐาน 

 จัดระบบควบคุมการปฏบิัติงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

30 ก.ย. 58 
 



22 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

เป้าประสงค์ที่ 2. 
การให้บริการวิชาการได้ตามความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
การแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1. การก าหนดกลยุทธ์ ค่านยิมร่วม 
    เพื่อสนองตอบความต้องการ 
    ของชุมชน และเพื่อการแข่งขัน 
    ที่ไม่เหมาะสม 

 การก าหนดกลยุทธ์การ
ให้บริการวิชาการที่มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกบั
ท้องถิ่นน้อยไป 

 ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม
ขององค์กรตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
ไม่มากพอ 

 จัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
     และจัดสร้างกลยุทธ์ดา้นการบริการ

วิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน

การบริการวิชาการรวมถึงด้านการ
สร้างผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 การสนับสนนุให้มีชุมชนเชิง
ปฏิบัติการภายใต้การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย    

ส านักสง่เสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ/คณะ/

วิทยาลัย 
30 ก.ย. 58 

 

2. ความไม่พร้อมด้านนโยบาย  
    งบประมาณและทรัพยากรที่ 
    ส่งเสริมด้านบริการวิชาการและ 
    การสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม 

 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นศลิปวฒันธรรมมนี้อย 

 ได้รับจัดสรรทรัพยากร อาทิ
บุคลากร งบประมาณ อย่าง
จ ากัดมาตรฐานดา้นการสรา้ง
ผลงานศิลปวัฒนธรรมยังไมไ่ด้
ถูกก าหนด 
 

 พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรที่จะสร้าง
ผลงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
คณะ ส านัก มหาวิทยาลัย โดยเน้นให้
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 

 การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
การสร้างผลงานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นทีย่อมรับใน
ระดับชาต ิ

 จัดหาที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน
สนับสนนุการด าเนนิงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักศิลปวัฒนธรรม/ 
คณะ/วิทยาลัย 
30 ก.ย. 58 

 



23 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

เป้าประสงค์ที่ 3  
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

1. ความไม่คล่องตัวในระบบการ 
   บริหารงานวจิัย งบประมาณและ   
   ระเบียบที่จะส่งเสริม สนับสนนุการ 
   สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 กระบวนการบริหารจัดการ
ยุ่งยากและซบัซ้อน 

 การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ท าการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไม่จูงใจ 

 ระเบียบทีไ่ม่เอ้ือต่อการสร้าง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวจิัยไม่ครอบคลุม 

 พัฒนาระบบ บริหารจัดการงานวิจัย
,งบประมาณ และระเบียบที่เก่ียวข้อง
ของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชัน้น า 
โดยใช้ข้อเสนอระหว่างทุกหน่วยงาน
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

 จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวจิัยที่หน่วยงานสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ได้อย่าง
คล่องตัวมากข้ึน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย/ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
30 ก.ย. 58 

 

2. การเผยแพร่ผลงานวจิัยและการน า 
   งานวิจยัไปใช้ประโยชน์มีอยู่นอ้ย 

 ผลงานของบุคลากรที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วารสารวชิาการระดบั
นานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI มีจ านวนน้อย 

 การน างานวิจยัไปใช้
ประโยชน์มีจ านวนน้อย 

 
 
 
 

 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ/
ประกาศที่เก่ียวข้องเพื่อกระตุ้นให้มี
การเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 

 จัดท าโครงการ:การใช้ประโยชนจ์าก
งานวิจยัเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศอย่างยั่งยนื  

 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย/ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
30 ก.ย. 58 

 



24 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

 3. จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการ 
    บูรณาการ  จากการบริการ 
    วิชาการ การจัดการเรียน 
    การสอนมีจ านวนน้อย 

 การน าผลการวิจัยไปใช้กบั
การบริการวิชาการที่ยั่งยนื
น้อยมาก 

 

 ตั้งเป้าหมายการสร้างประโยชนจ์าก
งานวิจยัที่ชัดเจนและเปน็รูปธรรม 

 สนับสนนุให้มีการน างานวจิัยที่เกิด
จากการบูรณาการจากการบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน
ที่ยั่งยืนไปพฒันาต่อยอด 

 จัดท าโครงการทีไ่ดน้ าองค์ความรู้และ
มวลประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติมาใชป้ระโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/
วิทยาลัย/ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
30 ก.ย. 58 

 

เป้าประสงค์ที่ 4  
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

1. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในนโยบาย  
    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    เกณฑ์ประกันคุณภาพ รวมถงึการ 
    ประเมินหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 
    และหน่วยงานภายนอก 

 บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่มาก 

 การพัฒนาบุคลากรไม่ทนักับ 
นโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ 
การประเมินภายนอกที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 หลักสูตร /คณะได้รับคะแนน
การประเมินน้อย สง่ผลต่อ
คะแนนระดบัมหาวิทยาลัย 

 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TQF 

 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง การเงินและการพัสด ุ

 เร่ง อบรมให้ความรู้กับบุคลากรใน
หลักสูตร ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั  

 เร่ง อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพ
และเก่ียวกับการประเมินหลักสตูรของ
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอก 

 ประเมินผลการด าเนนิงานของบคุคล 
โดยใช้เกณฑ์ TQF และการปฏิบตัติาม
เกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย 

งานพสัดุ  
งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง  

ส านักงานอธิการบดี / 
ส านักมาตรฐานฯ        

ทุกหน่วยงาน 
30 ก.ย. 58 

 



25 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

 2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณลา่ช้า 
    และการจัดท าโครงการไม่ตอบ 
    สนองต่อเปา้ประสงค์ของยทุธศาสตร ์
    หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั 
 

 การจัดท าโครงการตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ของคณะ และมหาวิทยาลัยมี
อยู่น้อย 

 การบรรลุวตัถปุระสงค์โครงการ
และการใชง้บประมาณ ไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

 การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า   
เนื่องจากบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและ
กระบวนการปฏบิัติงานไม่
ครบถ้วน 

 วางระบบการติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานโครงการเป็นรปูธรรม
โดยหน่วยงานกลาง 

 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากร 
เร่ือง ขั้นตอนหลักฐานประกอบการ 
เบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัตงิาน 

 มหาวิทยาลยัควรสร้างระบบการ
ตรวจสอบและเทียบเคียงกับการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน   จากรายงาน
ผลการปฏบิัติงานจริงกับเปา้หมายที่
ก าหนด รวมทั้งการปฏบิัติตามกฎ
หรือระเบียบที่วางไว้ โดยอาจท าการ
ตรวจสอบซ้ าๆบ่อยครั้งตามลักษณะ
งานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

งานการเงนิ กองกลาง  
กองนโยบายและแผน      
ส านักงานอธิการบดี / 

ส านักมาตรฐานฯ        
ทุกหน่วยงาน 
30 ก.ย. 58 

 

 3. ความไม่พร้อมทางดา้นความรู้ 
   ความสามารถและทักษะในงาน 
   ของบุคลากรและการสง่เสริมหรือ 
   การสร้างแรงจูงใจทีน่้อยไป 
 

 แรงจูงใจด้านคา่ตอบแทน 
และสวัสดิการที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนนุ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเข้ารับการ
อบรมพัฒนาให้เหมาะสมกบังานที่
ต้องรับผิดชอบ 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย/ 
งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง  

ส านักงานอธิการบดี / 
ทุกหน่วยงาน 
30 ก.ย. 58 

 



26 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
(2) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
(5) 

การจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
(7) 

   ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลยั เกิดความล่าช้า
ในการปรับปรุง แก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอก 

 ด าเนินการพฒันา ฝึกอบรมบุคลากร
อย่างเปน็ระบบ มีหลักสตูรทีต่อบสนอง 
ต่อการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง 

 เร่ง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก 

 

งานนิติการ/ 
งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง  

ส านักงานอธิการบดี / 
ทุกหน่วยงาน 
30 ก.ย. 58 

 

 

 

 

 

 

 


