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คาํนํา 

แผนบริหารความเสี� ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์                        

จงัหวดัปทุมธานี  ())* จดัทาํขึ.นเพื�อให้มหาวิทยาลยั มีระบบในการบริหารความเสี�ยง โดยบริหาร

ปัจจยัและควบคุมกิจกรรม รวมทั.งกระบวนการดาํเนินงานต่างๆ เพื�อลดมูลเหตุของโอกาสที�องคก์ร

จะเกิดความเสียหาย ทั. งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื�อให้ระดับความเสี� ยงและขนาดของ               

ความเสียหายที� เกิดขึ. นอยู่ในระดับที�องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได ้             

อยา่งมีระบบ โดยคาํนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององคก์รหรือยทุธ์ศาสตร์เป็นสาํคญั 

การจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี  ())* ไดมี้การแต่งตั.งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  เพื�อวางระบบการบริหาร

ความเสี�ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี�ยง ผนวกกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจาํปีการศึกษา ())* องค์ประกอบที� 9 การบริหารและการจดัการ  ตวับ่งชี.  9.; ระบบบริหาร 

ความเสี�ยง และการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ())* ตวัชี. วดัที� <( 

ระดบัคุณภาพของการกาํกบัดูแลตามหนา้ที�และบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษาและ การถ่ายทอด

เป้าหมายจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาสู่สถาบนัอุดมศึกษา ตวัยอ่ย  ที� <(.( ระดบัคุณภาพของการถ่ายทอด

เป้าหมายของสภาสถาบนัอุดมศึกษาสู่การปฏิบติั เป็นแนวทางในการดาํเนินการต่อไป 

 
 
                                                                        (รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  คชสิทธิ> ) 
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                บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ได้นําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ             

ทาํให้เกิดผลการปฏิบติังานที"ไดม้าตรฐานเป็นระบบการจดัการที"มีคุณภาพ  การดาํเนินงานจดัการ

บริหารความเสี"ยงของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ +,,- นี.  มหาวิทยาลยัไดมี้นโยบายดา้นการ

บริหารความเสี"ยง ในประเด็นความเสี"ยงที"ต้องวิเคราะห์ คือ ความเสี"ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั, ความเสี"ยงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร สถานที" และ ความเสี"ยงดา้นบุคลากรและความเสี"ยงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยแ์ละบุคลากร 

 คณะกรรมการบริหารความเสี"ยง ไดมี้มติการวเิคราะห์ความเสี"ยง ประกอบดว้ย - ดา้น ดงันี.  

1. ความเสี"ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

2. ความเสี"ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที") 

3. ความเสี"ยงดา้นบุคลากรและความเสี"ยงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยแ์ละบุคลากร 
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นโยบายการบริหารความเสี&ยง  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ์  จงัหวดัปทุมธานี 

 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ นาํหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที"ดี (หลกัธรรมาภิบาล)           

มาใช้ในการบริหารจดัการ ซึ" งมีระบบในการบริหารความเสี"ยงโดยการบริหารปัจจยั และควบคุม

กิจกรรม รวมทั.งกระบวนการดาํเนินงานต่างๆ เพื"อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที"มหาวิทยาลยัฯ             

จะเกิดความเสียหาย  (ทั. งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ชื"อเสียง การฟ้องร้องจากการ                 

ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม้ค่า) ให้ระดบั

ความเสี"ยง และขนาดของความเสียหายที"เกิดขึ.นในอนาคต อยู่ในระดบัที"ยอมรับไดโ้ดยคาํนึงถึง          

การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลยัฯ ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกาํหนดนโยบายการบริหาร                     

ความเสี"ยง ดงันี.  

1. มีการกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี"ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกนัทั.ง

มหาวทิยาลยั 

2. มีการบริหารความเสี"ยงทั"วมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเนื"อง 

3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี"ยง ทบทวน ปรับปรุงอยา่งสมํ"าเสมอ 

4. มีการสื"อสารและการประชาสัมพนัธ์อยา่งทั"วถึงเรื"องความเสี"ยงใหก้บัผูบ้ริหาร 

และบุคลากรในมหาวทิยาลยั ใหมี้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัใน

การบริหารความเสี"ยงของมหาวทิยาลยั 

5. มีการบริหารความเสี"ยงเป็นกิจกรรมของการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

6. มีการดาํเนินงานบริหารความเสี"ยงตามสภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. มีการดาํเนินงานบริหารความเสี"ยงแบบกลัยาณมิตร 
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กระบวนการบริหารความเสี&ยง  ดงันี8 

 

1.  ระบุความเสี&ยง 

2. การประเมินและวเิคราะห์ความเสี&ยง 

3. การกาํหนดกจิกรรมควบคุมความเสี&ยง 

4. แผนการดาํเนินงานการจดัการความเสี&ยง 
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ระบุความเสี&ยง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี  

 
ความเสี&ยง (ภารกจิหลกั/กจิกรรม) ปัจจัยเสี&ยง 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
P1  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในเรื"องกฏระเบียบยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน เกิดความเสียหายต่อการปฏิบตัิงาน 
P2  นกัศึกษาบางส่วนปฏิบตัิตวัไม่เหมาะสมในเรื"อง ระเบียบ ขอ้บงัคบั เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของมหาวทิยาลยั 
 
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 
F1 มหาวทิยาลยัไดร้ับจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที"ตั.งไว ้ วกิฤตเศรษฐกิจและปัญหาดา้นการเมืองภายในประเทศส่งผลใหร้ายไดข้องรัฐบาล

ลดลง 
F2 การจดัเก็บเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จาํนวนนกัศึกษาตํ"ากวา่แผนที"วางไวแ้ละนกัศึกษาคา้งชาํระค่าธรรมเนียม 
F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆไดผ้ลลพัธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สภาวะแวดลอ้มภายนอกที"ไม่สามารถควบคุมไดท้าํใหก้ารดาํเนินงาน/โครงการไม่

เป็นไปตามแผน 
F4 ขาดความเขา้ใจขั.นตอนในการปฏิบตัิงาน ขั.นตอนและกระบวนการปฏิบตัิงานไม่ครบถว้นก่อใหเ้กิดการเบิกจ่ายล่าชา้ 
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตามแผนล่าชา้ 
P 1 ระบบเทคโนโลยทีี"ใชใ้นการปฏิบตัิงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที"ควร ระบบเทคโนโลยทีี"ใชม้ีปัญหาขาดการดูแลแกไ้ข 
P 2 ขาดการบูรณาการการใชข้อ้มูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศระหวา่งหน่วยงาน  ฐานขอ้มูลในแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบโครงสร้างที"แตกต่างกนั 
P3 บุคลากรขาดความเขา้ใจในการวางระบบงานอาคารสถานที" บุคลากรในงานอาคารสถานที"ขาดระบบการดาํเนินงาน 
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ความเสี&ยง (ภารกจิหลกั/กจิกรรม) ปัจจัยเสี&ยง 

ด้านบุคลากรและความเสี&ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
P1 จาํนวนคดียงัมีอยูก่ารกระทาํผดิจรรยาบรรณ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที"ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ วนิยั และจรรยาบรรณ 
P2 ความผดิเกี"ยวกบัจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน บุคลากรขาดความรู้เกี"ยวกบัจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน 
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การประเมนิและวเิคราะห์ความเสี&ยง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี  
 

ความเสี&ยง 

(ภารกจิหลกั/กจิกรรม) 

รายละเอยีดความสูญเสีย 

(ปัจจัยเสี&ยง) 

โอกาสที&จะเกดิ 

(F) 

ผลกระทบ/ความรุนแรง 

(G) 

คะแนนความเสี&ยง 

(ระดับความเสี&ยง) 

(1) X  (2) 

ลาํดับความเสี&ยง 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
P1  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในเรื"อง
กฏระเบียบยงัไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

3 3 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 

P2  นกัศึกษาบางส่วนปฏิบตัิตวัไม่
เหมาะสม  ในเรื"อง ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

เกิดความเสียหายต่อ
ภาพพจน์ของมหาวทิยาลยั 

3 3 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 

 

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 
F1 มหาวทิยาลยัไดร้ับจดัสรร
งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที"ตั.งไว ้

วกิฤตเศรษฐกิจและปัญหา
ดา้นการเมืองภายในประเทศ
ส่งผลใหร้ายไดข้องรัฐบาล
ลดลง 

P 4 16 
(สูง) 

+ 
(ความเสี"ยงสูง) 

F2 การจดัเก็บเงินรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จาํนวนนกัศึกษาตํ"ากวา่แผนที"
วางไวแ้ละนกัศึกษาคา้งชาํระ
ค่าธรรมเนียม 

P 4 16 
(สูง) 

+ 
(ความเสี"ยงสูง) 
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ความเสี&ยง 

(ภารกจิหลกั/กจิกรรม) 

รายละเอยีดความสูญเสีย 

(ปัจจัยเสี&ยง) 

โอกาสที&จะเกดิ 

(F) 

ผลกระทบ/ความรุนแรง 

(G) 

คะแนนความเสี&ยง 

(ระดับความเสี&ยง) 

(1) X  (2) 

ลาํดับความเสี&ยง 

F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆได้
ผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สภาวะแวดลอ้มภายนอกที"ไม่
สามารถควบคุมไดท้าํใหก้าร
ดาํเนินงาน/โครงการไม่เป็นไป
ตามแผน 

P 4 16 
(สูง) 

+ 
(ความเสี"ยงสูง) 

F4 ขาดความเขา้ใจขั.นตอนในการ
ปฏิบตัิงาน 

ขั.นตอนและกระบวนการ
ปฏิบตัิงานไม่ครบถว้น
ก่อใหเ้กิดการเบิกจ่ายล่าชา้ 

P 4 16 
(สูง) 

+ 
(ความเสี"ยงสูง) 

F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่
เป็นตามแผนล่าชา้ 

P 4 16 
(สูง) 

+ 
(ความเสี"ยงสูง) 

P 1 ระบบเทคโนโลยทีี"ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที"ควร 

ระบบเทคโนโลยทีี"ใชม้ีปัญหา
ขาดการดูแลแกไ้ข 

- - 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 

P 2 ขาดการบูรณาการการใชข้อ้มูลระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศระหวา่งหน่วยงาน  

ฐานขอ้มูลในแต่ละหน่วยงานมี
รูปแบบโครงสร้างที"แตกต่าง
กนั 

- - 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 

P3 บุคลากรขาดความเขา้ใจในการวาง
ระบบงานอาคารสถานที" 

บุคลากรในงานอาคารสถานที"
ขาดระบบการดาํเนินงาน 

- - 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 
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ความเสี&ยง 

(ภารกจิหลกั/กจิกรรม) 

รายละเอยีดความสูญเสีย 

(ปัจจัยเสี&ยง) 

โอกาสที&จะเกดิ 

(F) 

ผลกระทบ/ความรุนแรง 

(G) 

คะแนนความเสี&ยง 

(ระดับความเสี&ยง) 

(1) X  (2) 

ลาํดับความเสี&ยง 

ด้านบุคลากรและความเสี&ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
P1 จาํนวนคดียงัมีอยูก่ารกระทาํผดิ
จรรยาบรรณ 

อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที"ไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบ วนิยั และ
จรรยาบรรณ 

- - 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 

P2 ความผดิเกี"ยวกบัจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตัิงาน 

บุคลากรขาดความรู้เกี"ยวกบั
จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน 

- - 9 
(ตํ"า) 

O 
(ความเสี"ยงที"ยอมรับได)้ 

 

หมายเหตุ 

เลือกกิจกรรมที"มีความเสี"ยงสูง (อยูใ่นระดบั + หรือ -) ตอ้งนาํมาจดัการความเสี"ยงต่อไป 
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การกาํหนดกจิกรรมควบคุมความเสี&ยง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี  

 
ลาํดับ ความเสี&ยง(ภารกจิหลกั/กจิกรรม) 

 

(F) 

การควบคุมที&ควรจะมี 

 

(G) 

การควบคุมที&มีอยู่แล้ว 

 

(G) 

การควบคุมที&มีอยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 

(L) 

วธิีจัดการความเสี&ยง 

 

(M) 

หมายเหตุ 

 

(N) 

F ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 

 F1 มหาวทิยาลยัไดร้ับจดัสรร
งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที"ตั.งไว ้

ติดตามสถานการณ์อยา่ง
ต่อเนื"องและปรับ
แผนการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย
ทางรัฐบาล 

√ O     √    ยอมรับ 
           ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี"ยง 

 

 F2 การจดัเก็บเงินรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จดัทาํแผนกลยทุธ์การ
รับนกัศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะ
ปัจจุบนั และกาํหนด
ระเบียบการรับชาํระ
ค่าธรรมเนียมนกัศึกษา
ใหช้ดัเจน 
 

√ O     √    ยอมรับ 
           ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี"ยง 
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ลาํดับ ความเสี&ยง(ภารกจิหลกั/กจิกรรม) 

 

(F) 

การควบคุมที&ควรจะมี 

 

(G) 

การควบคุมที&มีอยู่แล้ว 

 

(G) 

การควบคุมที&มีอยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 

(L) 

วธิีจัดการความเสี&ยง 

 

(M) 

หมายเหตุ 

 

(N) 

 F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆ
ไดผ้ลลพัธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

จดัทาํแผนการใชง้าน
หรือการประมาณการใช้
งานในการลงทุนใน
โครงการต่างๆ 

√ O     √    ยอมรับ 
           ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี"ยง 

 

 F4 ขาดความเขา้ใจขั.นตอนในการ
ปฏิบตัิงาน 

จดัอบรม/สัมมนาในการ
ปฏิบตัิงานเฉพาะงาน
เพื"อสร้างความเขา้ใจ
ขั.นตอนไดถู้กตอ้ง 

√ O     √    ยอมรับ 
           ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี"ยง 

 

 F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 

ติดตามผล/รายงานผล
การใชจ้่ายเงินและการ
ปฏิบตัิงานตามแผนทุก
ไตรมาส 

√ O     √    ยอมรับ 
           ควบคุม 
           ถ่ายโอน 
           หลีกเลี"ยง 

 

หมายเหตุ 

ช่อง P      √  หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี 
ช่อง L     √  หมายถึง ไดผ้ลตามที"คาดหมาย  , O หมายถึง ไดผ้ลบา้งแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ไดผ้ลตามที"คาดหมาย 
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี&ยง 

มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี  
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที&ประเมิน

และวตัถุประสงค์ของการควบคุม 

(F) 

การควบคุมที&มีอยู่ 

 

 

(G) 

ระดับ

ความเสี&ยง 

 

(P) 

การจัดการ 

ความเสี&ยง 

 

(L) 

ความเสี&ยงที&ยังมีอยู่ 

(ปัจจัยเสี&ยง) 

 

(M) 

กจิกรรมการควบคุม

(แผนการปรับปรุง 

การควบคุม) 

(N) 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(R) 

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 
F1 มหาวทิยาลยัไดร้ับจดัสรร
งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที"ตั.งไว ้
วตัถุประสงค ์
เพื"อใหม้หาวทิยาลยัมีงบประมาณ
ในการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเนื"อง
และปรับแผนการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายทาง
รัฐบาล 

+ ยอมรับ วกิฤตเศรษฐกิจและ
ปัญหาดา้นการเมือง
ภายในประเทศส่งผลให้
รายไดข้องรัฐบาลลดลง 

จดัประชุมสัมมนาวิเคราะห์
ปัจจยัภายนอกที"ส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

-S ก.ย.,- 
สาํนกังาน
อธิการบดี 

(กองนโยบาย
และแผน) 

F2 การจดัเก็บเงินรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์
เพื"อใหม้หาวทิยาลยัมีรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายที"ตั.งไว ้

จดัทาํแผนกลยทุธ์การรับ
นกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
ปัจจุบนั และกาํหนดระเบียบการ
รับชาํระค่าธรรมเนียมนกัศึกษา
ใหช้ดัเจน 

+ ยอมรับ จาํนวนนกัศึกษาตํ"ากวา่
แผนที"วางไวแ้ละ
นกัศึกษาคา้งชาํระ
ค่าธรรมเนียม 

จดัประชุมสัมมนาการจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ในการรับสมคัร
นกัศึกษาและออกขอ้บงัคบั
การชาํระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

-S ก.ย.,- 
สาํนกังาน
อธิการบดี 
(กองกลาง) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที&ประเมิน

และวตัถุประสงค์ของการควบคุม 

(F) 

การควบคุมที&มีอยู่ 

 

 

(G) 

ระดับ

ความเสี&ยง 

 

(P) 

การจัดการ 

ความเสี&ยง 

 

(L) 

ความเสี&ยงที&ยังมีอยู่ 

(ปัจจัยเสี&ยง) 

 

(M) 

กจิกรรมการควบคุม

(แผนการปรับปรุง 

การควบคุม) 

(N) 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(R) 

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 
F3 การลงทุนในงานโครงการ
ต่างๆไดผ้ลลพัธ์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์
เพื"อใหก้ารลงทุนในงานโครงการ
ต่างๆของมหาวทิยาลยัเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

จดัทาํแผนการใชง้านหรือการ
ประมาณการใชง้านในการลงทุน
ในโครงการต่างๆ 

+ ยอมรับ สภาวะแวดลอ้มภายนอก
ที"ไม่สามารถควบคุมได้
ทาํใหก้ารดาํเนินงาน/
โครงการไม่เป็นไป 
ตามแผน 

วเิคราะห์สถานการณ์จาก
สภาวะแวดลอ้มภายนอก    
ในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินภารกิจของ
มหาวทิยาลยั 

-S ก.ย.,- 
สาํนกังาน
อธิการบดี 
(กองกลาง) 

F4 ขาดความเขา้ใจขั.นตอนในการ
ปฏิบตัิงาน 
วตัถุประสงค ์
เพื"อใหก้ารบริหารจดัการระบบ
การเบิกจ่ายไปตามแผนและมี
ประสิทธิภาพ 

จดัอบรม/สัมมนาในการ
ปฏิบตัิงานเฉพาะงานเพื"อสร้าง
ความเขา้ใจขั.นตอนไดถู้กตอ้ง 

+ ยอมรับ ขั.นตอนและ
กระบวนการปฏิบตัิงาน
ไม่ครบถว้นก่อให้เกิด
การเบิกจ่ายล่าชา้ 

จดัประชุมสัมมนาหน่วยงาน
ต่างๆใหค้วามรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการขั.นตอนในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งถูกตอ้ง 

-S ก.ย.,- 
สาํนกังาน
อธิการบดี 
(กองกลาง) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที&ประเมิน

และวตัถุประสงค์ของการควบคุม 

(F) 

การควบคุมที&มีอยู่ 

 

 

(G) 

ระดับ

ความเสี&ยง 

 

(P) 

การจัดการ 

ความเสี&ยง 

 

(L) 

ความเสี&ยงที&ยังมีอยู่ 

(ปัจจัยเสี&ยง) 

 

(M) 

กจิกรรมการควบคุม

(แผนการปรับปรุง 

การควบคุม) 

(N) 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(R) 

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที&) 
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 
วตัถุประสงค ์
เพื"อใหก้ารดาํเนินงานดา้นการเงิน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวทิยาลยั 

ติดตามผล/รายงานผลการใช้
จ่ายเงินและการปฏิบตัิงานตาม
แผนทุกไตรมาส 

+ ยอมรับ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณไม่เป็นตาม
แผนล่าชา้ 

จดัประชุมสัมมนาหน่วยงาน
ต่างๆใหค้วามรู้ความเขา้ใจใน
เรื"องของการเบิกจ่าย                 
การจดัทาํซื.อ-จา้ง อยา่ง
ถูกตอ้ง 

-S ก.ย.,- 
สาํนกังาน
อธิการบดี 
(กองกลาง) 

 

 

 
 

 

 



 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั     คชสิทธิ�  

อาจารยจิ์ตเจริญ      ศรขวญั 

อาจารยว์า่ที�ร้อยตรีอดุลย ์    วิวฒันปฐพี 

อาจารย ์ดร.สุพจน์      ทรายแกว้ 

รองศาสตราจารยส์มศิริ    อรุโณทยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรสา   จรูญธรรม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ที�ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ  

อาจารย ์ดร.สุเทพ      บุญซอ้น 

   

 

 

นางสาวฉวีวรรณ      ศิละวรรณโณ 

นางสาวกรรณิการ์      พราหมณ์สาํราญ 

วา่ที�ร้อยตรีสมยศ      มงคลเดช 

นางนงลกัษณ์      สมณะ 

นายชูสิญจ ์      อ่อนจนัทร์ 

นางนิธิวดี      เจริญสุข 

 

ที�ปรึกษา 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat univercity under the royal patronage 

1 ม. 20  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0 2529 0674-7 ต่อ 113 , 248
โทรสาร   0 2529 2580

www.vru.ac.th
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