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รายงานผลการติดตามผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

วันพฤหสับดีที่ 10 สงิหาคม 2560 
 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  (รอบระยะเวลา 12 เดือน) เริ่ม 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560) 
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รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2559 
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 
โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพือ่
อภิปรายโครงสร้างหลักสูตร กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ได้มีการ
ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2559              
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,266 คน 
และ เสาร์ - อาทิตย์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 109 คน 

ผู้รับผิดชอบ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบยีน 
 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ปีการศึกษา 2558  
นักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร จ านวน 1,786 ราย        
แต่ส าเร็จการศึกษาจริง จ านวน 597 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.43  
ปีการศึกษา 2559  
นักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร จ านวน 3,783 ราย        
แต่ส าเร็จการศึกษาจริง จ านวน 1,321 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 34.91 

  เท่าเดิม 
  ลดลง 
 

 

1.2 จัดท าคู่มือนักศึกษา จัดท าคู่มือนักศึกษาเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลง
รหัสวิชาเรียนจากรหัสวิชาเดิมเป็นรหัสวิชาใหม่ 
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่  
20 มกราคม 2560 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
1.3 จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ด าเนินการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรกึษาและได้

เผยแพรไ่ว้บนเว็บไซต์ของส านักส่งเสรมิวิชาการ  
และงานทะเบยีน  
www.http://acad.vru.ac.th/about_acad/ 
index.php 

    

1.4 จัดบริการหน้าเคาน์เตอร์เพื่อตอบ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนไดม้ีการจดั
ให้บริการตอบค าถามแก่นักศึกษาและผูม้าตดิต่อทุก
วัน (เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน ทุกคน) 

1.5 มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อ
ครบก าหนดส่งผลการเรียน 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัท า
บันทึกข้อความติดตามผลการเรียนนักศึกษา  
2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 26 ก.ย. 2559 และ 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 เพื่อให้อาจารย์
ส่งผลการเรียนให้นักศึกษาได้ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูร 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยท่ีสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

1. ความร่วมมือทางวิชาการและวจิัยร่วมกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย ท าให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกน้อย 

โครงการจดัประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

- แสวงหาความร่วมมือเครือข่าย
วิชาการ-วิจัย     และ
งบประมาณ ในลักษณะ
งบประมาณภายนอก หรือ 
Matching-Fund 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจดั
ประชุมวิชาการกับเครือข่าย เช่น  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อปท. จ.
สระแก้ว 42 แห่ง /มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา       
-มีการด าเนินงานโดยจดักิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกบั
องค์กรภายนอก (สสส) ปี 2559-2562 
โดยจดัประชุมไปแล้ว จ านวน  4  ครั้ง 
 -ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก 
(สสส) เท่ากับ  8,500,000. บาท 
- แหล่งทุนภายนอกของคณะ  
23,010,452  บาท ดังนี้ 
คณะวิทย์ (สวทช) 14,233,000 บาท 
- คณะเกษตร (สวก) 4,927,452  บาท 
- คณะมนุษยฯ์  2,950,000 
-วช.มุ่งเป้า  300,000 บาท 
-ทุนจากส านักงาน กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)   600,000  บาท  
 
 

ผู้รับผิดชอบ  

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ก าหนดเสร็จ 

ก.ค. 60 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามทีก่ าหนด 
 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ในปีการศึกษา 2558 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ร่วมกับองค์กรภายนอก มีจ านวน 4 โครงการ  
ปีงบประมาณ 2559  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณวจิัยจากภายนอก  
จ านวนเงิน  10,750,435.28  บาท (ตามรายงานสภาฯ) 
 
ในปีการศึกษา 2558 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ร่วมกับองค์กรภายนอก มีจ านวน 7 โครงการ  
ปีงบประมาณ 2560  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณวจิัยจากภายนอก  
จ านวนเงิน  31,510,452 บาท (ตามรายงานสภาฯ) 

 เท่าเดิม 

 ลดลง 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

- การให้บริการดา้นการวิจัยและ
องค์กรภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 .มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(มรภ.)และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ท้ัง  40 แห่งๆ และเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 /เครือข่าย
กลุ่มศรีอยุธยา ร่วมกัน 5 ราชภฏั /
เครือข่ายราชภัฏร่วมกับ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
2.1 ก าลังจะด า เนินการจัดประชุม
ร่วมกันในวันที่ 27-28 ก.พ.60 และ  
23-24 มี.ค. 2560 
 2.2 ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). โดย
ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันในวันที่  
28-29  มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ   วไลยอลงกรณ์   ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
2.3 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 26  
มิถุนายน 2560    ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี  จันทบุรี 
2.4 ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับ 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ เมื่อวันที่ 19-20 ก.ค. 2560 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 
3.โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัยของคณะ 
3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับทุน จ านวน 570,000 บาท จาก
โครงการ การพัฒนาผลติภณัฑ์ของ
ชุมชน (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานรากชีวภาพ) โดย  ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไดร้ับทุน จ านวน 
2,500,000 บาท จากโครงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  โดย อ.ดร.
ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ 
3.3 โครงการวิจัย ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับ
ทุน จ านวน 410,000 บาท  โดย 
อาจารย์ ดร.ดรณุศักดิ์  ตติยะลาภะ 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ
ต่างๆ มีการให้บริการให้บริการวิจยัต่อ
องค์กรภายนอก  
4.1 การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ได้รับงบประมาณ 1,295,000 บาท 
4.2. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของการด าเนินเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 4,827,200 บาท 
แบ่งเป็น 2 จังหวัด ดังน้ี จังหวัดสระบุรี 
จ านวน 3,099,200 บาท จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 1,728,000 บาท 
4.3 การส ารวจความพึงพอใจ ของผู้เข้า
เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ การเกษตรเฉลมิ
พระเกียรต ิ
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การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
1. ความสนใจของประชาชนท่ีต้องการพัฒนาด้านบริการวิชาการน้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมายของผูร้่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

1. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. ส านักส่งเสริมการเรยีนรู้และบรกิารวิชาการ มีการ
ส ารวจความต้องการของชุมชนหรอืกลุ่มเป้าหมายภายใน
มหาวิทยาลยั, รอบมหาวิทยาลัย, จังหวัดสระแก้ว    
ด าเนินการส ารวจฯ   
คร้ังท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559  ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั  
ได้แก่  ชุมชนวัดธรรมนาวา   ชุมชนวัดพืชนิมิตร  ชุมชนวัด
คุณหญิงส้มจีน  ชุมชนไผ่เขียว และชุมชนพระอินทร์ราชา 
คร้ังท่ี 2  เดือนมิถุนายน 2559 
 - จังหวัดปทุมธาน ีได้แก่ ชุมชน    
   คลองหลวง  ชุมชนลาดหลุมแกว้  
   ชุมชนสามโคก  ชุมชนล าลูกกา  
   ชุมชนธัญบุรี และชุมชนหนองเสือ 

ผู้รับผิดชอบ  
- ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

ก าหนดเสร็จ 

31 ก.ค. 2560 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค ์
ในปีงบประมาณ 2559  
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ก าหนด
จ านวนกลุ่มเปา้หมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 867 คน    มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 785 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 90.54ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ 2560  
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได ้
ก าหนดจ านวนกลุม่เป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 526 คน  มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 629 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 เท่าเดิม 
 ลดลง 
 

 

  



๙ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

 

 

 

 

2. ประสานงานผู้ที่ร่วมโครงการ
ล่วงหน้า 

 

- จังหวัดสระแก้ว ได้แก ่ชุมชนโคกสูง    
  ชุมชนตาพระยา  ชุมชนเขาฉกรรจ์   
  ชุมชนวัฒนานคร  ชุมชนวังสมบูรณ์   
  ชุมชนบ้านแก้ง และชุมชนคลองหาด2. ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ มีการประสานงานผู้ที่เข้าร่วม
โครงการล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน 
ประสานงานล่วงหน้า 
โดยการโทรศัพท์ตดิต่อผู้น าชุมชน และลงพื้นที่พบผู้น า
ชุมชน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยต้องมีการจดัหา
รายได้ในส่วนต่างๆ เช่น  
    - การจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สิน  
    - การจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 
    - การจัดหารายได้จากการ
วิจัย 
    - การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูรในการดึงดูดผู้เรยีน 
 
 
 
 
 
 

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. การจัดหารายได้จากทรัพย์สิน  
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
1.1โครงการบริหารจดัการศูนย์อาหาร 
1.2 โครงการบริหารจัดการน้ าดืม่ราชพฤกษ์  
1.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟติเนส 
1.4 โครงการการบริหารจัดการศนูย์ส่งเสริมวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์
1.5 โครงการบริหารจัดการศูนยฝ์กึประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ 
1.7 โครงการบริหารจัดการศูนยเ์รยีนรู้การผลติและ
สิ่งพิมพ์ดิจิตอล 
1.8 โครงการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการหอพัก
นักศึกษา (ต้นคูน)  
1.9 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
1.10 โครงการบริหารจัดการหอพักบุคลากร 
1.11 โครงการบริหารจัดการร้านพิซซ่า 
1.12 โครงการบริหารจัดการรายได้สิทธิประโยชน์ 
1.13 โครงการเปิดอบรมหลักสูตรจากภายนอก เช่น 
โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครอง การปฏิบัติ
ราชการ1 แบ่งเป็น 5 รุ่น 
1.14 โครงการพัฒนาศยักภาพบุคคลของกรมไฟฟ้า 
2. การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ  
- กองนโยบายและ
แผน 
 
ก าหนดเสร็จ 
30 ก.ย. 60 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยั
ได้ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 434,171,300 
บาท รายรับจริง จ านวน 354,211,478 บาท คิด
เป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการ ร้อย
ละ  81.58  
โดยแยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการ
รายได้ไว้เท่ากับ 299,171,300 บาท รายไดร้ับ
จริง 285,930,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 
10,000,000 บาท รายได้รับจริง 5,761,824 
บาท คิดเป็นร้อยละ 57.62 
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 50,000,000 บาท รายไดร้ับจริง 
9,412,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.82 
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 75,000,000 บาท รายไดร้ับจริง 
53,107,332 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.81 

 เท่าเดิม 
 ลดลง 
 

 

- 



๑๑ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
2.1 โครงการอบรมทฤษฎผีู้ขอใบขับข่ี 
2.2 จ าหน่ายผลติภณัฑ์ในครัวเรือนของส านักส่งเสริม
การเรยีนรู้และบริการวิชาการ 
2.3 โครงการสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ TOEIC 
3. การจัดหารายได้จากการวิจัย  
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
3.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
3.2 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
3.3 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุร ี
3.4 โครงการ “วิจัยการจดัท าแผนยุทธศาสตร์กองทุน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 
4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน 
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีการเปิดสอนทั้งสิ้น 23 
หลักสตูร 70 สาขา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557นี้ มีการ
ด าเนินการปิด 8 สาขา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 1 สาขา , 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สาขา , คณะ
วิทยาการจัดการ 1 สาขา , คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
1 สาขา , วิทยาลัยนวัตกรรม 3 สาขา และด าเนินการ
ปรับปรุง 3 สาขา ได้แก่ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 1 สาขา , คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขา , 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยั
ได้ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 389,201,205 
บาท รายรับจริง จ านวน 381,291,194 บาท คิด
เป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการ ร้อย
ละ  97.97   
โดยแยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการ
รายได้ไว้เท่ากับ 296,410,205 บาท รายไดร้ับ
จริง 303,109,009 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.88 
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 
10,000,000 บาท รายได้รับจริง 4,580,604 
บาท คิดเป็นร้อยละ 45.81 
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 15,000,000 บาท รายไดร้ับจริง 
9,554,915 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.70 
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 67,800,000 บาท รายไดร้ับจริง 
64,046,666 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.46 
    จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน 27,079,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.10 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัได้
ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 390,539,850 
บาท รายรับจริง จ านวน 384,718,496 บาท คิด



๑๒ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 สาขา พร้อมทั้ง
พัฒนาใหม ่3 สาขา ได้แก่  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา และวิทยาลัย
นวัตกรรม 1 สาขา  
 
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. โครงการบริหารจัดการรายได้จากสนิทรัพย์ (1 ต.ค. 
59 – 30 ก.ย. 60) 
  1.1โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร 
  1.2 โครงการบริหารจัดการน้ าดืม่ราชพฤกษ์  
  1.3 โครงการบริหารจัดการศูนยฟ์ิตเนส 
  1.4 โครงการการบริหารจดัการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์
  1.5 โครงการบริหารจัดการศูนยฝ์ึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
  1.6 โครงการบริหารจัดการศูนยห์นังสือ 
  1.7 โครงการบริหารจัดการศูนยเ์รียนรู้การผลิตและ
สิ่งพิมพ์ดิจิตอล 
  1.8 โครงการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการหอพัก
นักศึกษา (ต้นคูน)  
 1.9 โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
 1.10 โครงการบริหารจัดการหอพักบุคลากร 
1.11 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
2. การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ (1 ต.ค. 
59 – 30 ก.ย. 60) 

เป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการ ร้อย
ละ  98.51 
โดยแยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการ
รายได้ไว้เท่ากับ 278,898,850 บาท รายไดร้ับ
จริง 298,372,083   บาท คิดเป็นร้อยละ 
106.95 
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 
10,000,000 บาท รายได้รับจริง 10,820,916 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และงบจากโครงการ 
สสส. 2 งวด เป็นจ านวนเงิน 4,629,750 บาท 
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 15,000,000 บาท รายไดร้ับจริง 
11,152,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.35 
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 86,550,000 บาท รายไดร้ับจริง 
63,372,413 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.22 
5. รายรับโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 11,966,620 บาท(ภาคปกติ) 
2,261,170 บาท(ภาคพิเศษ) 
 (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2560) 
 
(อยู่ระหว่างด าเนินการแล้วเสร็จสิน้ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (1  ตุลาคม 2559 –   31 กันยายน 
2560) 



๑๓ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

2.1 โครงการอบรมทฤษฎผีู้ขอใบขับข่ี 
2.2 จ าหน่ายผลติภณัฑ์ในครัวเรือนของส านักส่งเสริม
การเรยีนรู้และบริการวิชาการ 
2.3 ประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน 
2.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(สนง.
ประกันสังคมจ.ปทุมธานี) 
2.5 โครงการอบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ
2.6 โครงการอบรม 4.0 มรภ.สรุินทร์ 2 รุ่น 
2.7 โครงการอบรม 4.0 มรภ.อุดรธานี 2 รุ่น 
2.8 โครงการ นบม. มรภ.สรุินทร ์
2.9 โครงการบริการวิชาการการละเล่นพ้ืนบ้าน
ผสมผสานกับละครดนตรี 
3. การจัดหารายได้จากการวิจัย (1 ต.ค. 59 – 30 
ก.ย. 60) 
3.1  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 
3.2  โครงการ “วิจัยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 
3.3 โครงการ “จ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา” 
3.4 โครงการ สสส. โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลัง
ร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 



๑๔ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(5) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(6) 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน 
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 
4.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้คณะ/วิทยาลัย/
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา ปรับปรงุหลักสูตรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 มีหลักสูตรเปิด
สอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร 63 สาขา และมีการเปิดศูนย์
เรียนนอกท่ีตั้ง 3 สาขา 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       1. โครงการที่คัดเลือกทั้ง 4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จทุกกิจกรรม  
       2. ผลการด าเนินงาน พบว่าโครงการในแต่ละประเด็นงานมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงเมื่อเริ่มด าเนินการ 
 

 

ผู้รายงาน………………………………………….. 
 ( ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย  ) 

ประธานกรรมการบริหารความความเสี่ยง 
วันที่  31  กรกฎาคม 2560
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