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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
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ค ำน ำ 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี              
ปีการศึกษา 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย              
ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร      
หรือยุทธ์ศาสตร์เป็นส าคัญ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์             
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือวางระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2559 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 3 ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย             
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน  และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 
                                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการด าเนินงานจัดการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559 นี้ 
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยง          
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน และการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง     
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมาส าหรับความเสี่ยงที่ยังคงมีปรากฏอยู่ และในปีการศึกษา 2559   

 
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ     
และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวม  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการด าเนินงาน  
ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  (High Performance Public Organization) และ เป็ น อ งค์ ป ร ะกอบส า คัญที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด                  
การปรับเปลี่ยนองค์กร เพ่ือให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้ว   
การบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน      
ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว 
การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรน ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่ง                 
ในชีวิตประจ าวัน 

 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักการ      
และความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตราที่ 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า 
 2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไ ด้ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือการบริหารปัจจัย      
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย 
ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ        
ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทัน             
กับการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง     
การบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี 

 



แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     2 | ห น้ า  

   

ปรัชญำ     : วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนาก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์   : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนา  
                ท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 

อัตลักษณ์  : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ : เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน                

ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
 มำตรำ 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา         
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่ งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ     
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโ ลยี     
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 มำตรำ 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น      
และของชาติ 
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น              
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น   
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
 6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้ำประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม   
                      ชุมชน ประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 : การให้บริหารวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงาน         
                      ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 4 : เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                      และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ค่ำนิยมหลัก  
“VALAYA” 

 V : Visionary    =     เป็นผู้รอบรู ้
 A : Activeness    =     ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ 
 L : Like and learn   =     สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 A : Adaptive    =     ปรับตัวได้ดีพร้อมพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 
 Y : Yields    =     สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 A : Acceptance and Friendliness =     เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหารความเสี่ยง          

ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และได้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมี
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส                
ที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ      
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย         
ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  
2. การบริหารความเสี่ ยงต้องมีการด า เนินงานอย่าง เป็นระบบตามมาตรฐานที่ ก าหนด                              

มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน         

ความเสียหายในด้านต่างๆ 
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วม           

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
6. น าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน การ

บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะกวดต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

7. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร 
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ค ำจ ำกัดควำมที่เกี่ยวของกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นที่สงผลกระทบในทางลบ     
ตอการบรรลุวัตถุประสงค   ( COSO : Committee of Sponsoring  Organization of the  Tread  way 
Commission)  

 กำรจัดระดับควำมเสี่ยง (Risk Rating) คือการน าความเสี่ยงที่ประเมินไดมาจัดซึ่งมีอยู 3 ระดับ
คือ ต่ า สูง และสูงมาก เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารส าหรับการเลือกจัดการกับความเสี่ยง  ที่มีระดับ
ความส าคัญกอน  

 เจำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) คือ หนวยงานที่ท าใหเกิดความเสี่ยง หรือหนวยงานที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงที่ถูกระบุขึ้น และเปนผูประเมินความเสี่ยง/จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง         
/ใหขอเสนอแนะ รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ าเสมอเพ่ือใหผลการบริหาร        
ความเสี่ยงบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  

 แผนผังควำมเสี่ยง (Risk Map) คือ แผนผังที่แสดงความสัมพันธของความเสี่ยงกับวัตถุประสงค
ขององคกร ความเสี่ยงกับความเสี่ยง สาเหตุกับ ความเสี่ยง สาเหตุกับสาเหตุและระดับความรุนแรง/ผลกระทบ 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

 ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) คือ มาตรวัดหรือ จุดเตือนภัย (Trigger 
Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพ่ือใชประเมินสถานะของความเสี่ยง และประสิทธิผลของแผนบริหาร
ความเสี่ยง และตองสอดคลองกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance  

 คำระดับควำมเสี่ยงที่องคกรยอมรับได Risk Appetite) คือ การก าหนดระดับความเสี่ยงในเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพที่องคกรจะสามารถยอมรับ ความเสียหาย/สูญเสียจากความเสี่ยงโดยก าหนดใหสอดคลอง
กับเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปหรือตามตัวชี้วัดขององคกร ซึ่งไมควรต่ํากวาคา “ระดับ 3”  

 ชวงเบี่ยงเบนของคำระดับควำมเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Tolerance) คือการก าหนดคา        
ชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยังคงอยู ในระดับที่องคกรยังสามารถยอมรับไดเชน + 5% หรือ +1 เดือน 
เปนตน โดยก าหนดใหสอดคลองกับเปาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าป  หรือตามตัวชี้วัดขององคกร ซึ่งอาจ   
จะเทากับหรือต่ ากวาคา “ระดับ 3” ได  

 ควำมเสี่ยงขั้นตน (Gross Risk) คือ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (กอนที่จะมีการควบคุม) ซึ่งจะท า
ใหการด าเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  

 ควำมเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) คือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู หลังจากใสการควบคุมท่ี
มีอยูเขาไปในการบริหารงานแลว ซึ่งหากยังคง เหลืออยูในระดับสูง-สูงมาก หนวยงานก็ควรใหความสนใจเปนพิ
เศษและจัดท าแผนเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอไป 
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การระบุ
ความเสี่ยง

การ
ประเมิน

ความเสี่ยง

การก าหนด
กิจกรรม
ควบคุม

แผนการ
จัดการ

ความเสี่ยง

การติดตาม
ผลการ

ด าเนินงาน

การ
รายงานผล

การ
ด าเนินงาน

กระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น
แนวทางในการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในทุกระดับ  และบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการ ดังผังภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง (Risk Idebtification) หมายถึง การระบุความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่    
ในกระบวนการท างาน ซึ่งจะต้องสามารถอธิบายถึงผลกระทบความเสี่ยงหรือลักษณะความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงได้ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้หน่วยงาน/องค์กร  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร 
และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง (Root case) เพ่ือจะได้วิ เคราะห์          
และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การจ าแนกและพิจารณาล าดับความส าคัญของ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likeihood) และผลกรทบ (Impact) และน ามาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังแผนภูมิ 

 
 2.1 กำรประเมินโอกำส เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง หรือ
เรียกว่า ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจ (หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

โอกำสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย) กำรแปลโอกำสที่จะเกิด ระดับคะแนน 
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน สูงมาก 5 
1 ครั้งในรอบ 6 เดือน สูง 4 

        1 ครั้งในรอบ 1 ปี ปานกลาง 3 
        1 ครั้งในรอบ 3 ปี ต่ า 2 
        1 ครั้งในรอบ 5 ปี ต่ ามาก 1 

จ ำนวนหน่วยงำนที่มีควำมเสี่ยง กำรแปลค่ำจ ำนวนหน่วยงำน ระดับคะแนน 
มากกว่า ร้อยละ 80 สูงมาก 5 
ร้อยละ 50.1 – 80.0 สูง 4 
ร้อยละ 20.1 – 50.0 ปานกลาง 3 

        ร้อยละ 5.1 – 20.2 ต่ า 2 
        น้อยกว่า ร้อยละ 5.0 ต่ ามาก 1 
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 2.2 กำรประเมินผลกระทบ เป็นการพิจารณาความรุนแรงของผลเสียหายที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง และมี
ผลกระทบต่อองค์กรซึ่งอาจเป็นได้ท้ังด้านบวกและด้านลบ  โดยแบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ  ด้านเวลา ด้านการเงิน 
ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้ 
      1) ควำมเสียหำยด้ำนเวลำ แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้ 
เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการส าคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ 
  1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง 

 
1.2) ความล่าช้าของโครงการส าคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   โครงการ      

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ 

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ 

2) ควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการ 
ทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง 
ผิดพลาด ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 
สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 180 วัน 5 

สูง ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 - 180 วัน 4 
ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 135 วัน 3 

ต่ า ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 - 90 วัน 2 
ต่ ามาก ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 45 วัน 1 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 
สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 360 วัน 5 

สูง ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน 4 
ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน 3 

ต่ า ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91- 180 วัน 2 
ต่ ามาก ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน 1 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 
สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน 5 

สูง ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 - 24 วัน 4 
ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 - 18 วัน 3 

ต่ า ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6- 12 วัน 2 
ต่ ามาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 วัน 1 
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3) ควำมเสียหำยด้ำนชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet 

4) ควำมเสียหำยด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้ 

5) ควำมเสียหำย ด้ำนคุณค่ำ และควำมดีงำม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของ นักศึกษา 
บุคลากร ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังน ี้ 

 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 
สูงมาก สูญเสียเงินมากกว่า 10 % ของเงินสะสม 5 

สูง สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม 4 
ปานกลาง สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม 3 

ต่ า สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม 2 
ต่ ามาก สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม 1 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 
สูงมาก เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ 5 

สูง มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ 4 
ปานกลาง เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ 3 

ต่ า เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ 2 
ต่ ามาก มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในวไลยอลงกรณ์ 1 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 

สูงมาก 
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และ 
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

5 

สูง เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ 4 
ปานกลาง ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน 3 

ต่ า เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพ่ิมขีดความสามารถ 2 
ต่ ามาก ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่ 1 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ควำมเสียหำย ระดับคะแนน 
สูงมาก สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน 5 

สูง วไลยอลงกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม 4 
ปานกลาง จ านวน นศ. สมัครเข้า วไลยอลงกรณ์ฯ  ลดลง 3 

ต่ า ประชาคม วไลยอลงกรณ์ฯ อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน 2 
ต่ ามาก จ านวนกิจกรรมที่ดีและส าเร็จลดลง 1 
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โดยผู้รับผิดชอบจะต้องพิจารณาว่าการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวสามารถ
ใช้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัยในการประเมินโอกาสและผลกระทบได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า     
เกณฑ์กลางในการประเมินโอกาสและผลกระทบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่สามารถใช้ประเมินโอกาส           
และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้  ให้เสนอเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบใหม่ที่สอดคล้องกับปัจจัย
เสี่ยงนั้นๆ 

3. กำรก ำหนดกิจกรรมควบคุม 

ส าหรับกิจกรรมควบคุมหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น  
โดยปกติจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่แล้ว  เช่น  การก าหนดนโยบาย  การสอบทาน  การบันทึกบัญชี  
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การควบคุมงาน  การอนุมัติ  การมอบอ านาจ  การตรวจสอบ  การให้ค าปรึกษา/
ค าแนะน า  การจัดท าเอกสารหลักฐาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การให้รางวัลจูงใจ  เป็นต้น   

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการทบทวน วิเคราะห์          
การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน  ว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร  รวมทั้งพิจารณาด้วยว่า
การควบคุมท่ีได้ก าหนดไว้แล้วนั้น  ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร 

4. แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยง 
เมื่อได้พิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมและผลการประเมินกิจกรรมควบคุมว่าได้เกิดผลเป็นอย่างไร

บ้างแล้ว  ถ้าพบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจหรือยังมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยู่ ควรน ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือใช้ในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงต่อไปโดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็จะให้มีการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป  

4.1 เกณฑ์กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อมหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยงและระดับโอกาสและ
ผลกระทบแล้ว จึงจัดล าดับความเสี่ยงแล้วก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดดังนี้  

     1) ระดับความเสี่ยงต่ า เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ไม่จ าเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยให้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม  

     2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพอยอมรับได้ แต่จ า เป็นต้องมีการ
ติดตามเฝ้า ระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย  

     3) ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับ
ได้โดย การเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

     4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับ โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมทันที  
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4.2 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง ไม่เกิน 3 ปัจจัย ของ
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงก่อนและ
หลังการบริหารความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาการด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับหลายฝ่าย ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตามประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักเป็นผู้ประสานงานในการด าเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

 5.1. กำรติดตำมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้     
ในแผนบริหารความเสี่ยง  

5.2. กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง        
ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง ในรอบ 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

6. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 3 
กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

3.1 กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
ในปีการศึกษา 2559 โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบ    
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญ       
ในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการน าระบบ
บริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ      
อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์           
หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือท าหน้าที่      
ในการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี     
ท าหน้าที่เป็นประธานผู้บริหารหน่วยงานสายสนับสนุน 

2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการด าเนินการระบุ จัดท า
และทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพ่ือระดมสมอง การใช้ข้อมูลอดีต การใช้รายงานการตรวจสอบจาก
แบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีผ่านมา เพ่ือสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

3) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญก่อนไปท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา/ผลการพัฒนา และรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ ๆ 

4) มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดมาตรการควบคุม    
ความเสี่ยง โดยก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเป็น
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แนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

5) มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ในส่วนของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ได้มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ 
 5.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง        
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 

 5.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 

 5.3 มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือความเสียหาย ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5.4 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 5.5 มีการด าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย โดยรอบ 
6 เดือน, 9 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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3.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

     3.2.1 ปัจจัยเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร และพิจารณาผล
การด าเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่จะบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเสี่ยง  
(ภำรกิจหลัก/กิจกรรม) 

ปัจจัยเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน - นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ปัจจัยภายนอก หรือเกิดจากปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได)้ 

1. บทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์น้อยกว่าสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย 
ท าให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกน้อย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านการบริการวิชาการ - ความสนใจของประชาชนที่ต้องการพัฒนาด้านบริการวิชาการน้อย 

ท าให้กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - ค่านิยมชองเยาวชนในปัจจุบัน เน้นวัตถุนิยมไม่สนใจศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ด้านการบริหารจัดการกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือเกิดจำกปัจจัยที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้) 

1. สภาวะทางเศรษฐกิจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่เป็น   
ไปตามเป้าหมาย 
2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร 
    - ภัยจากบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในพ้ืนที่ VRU 
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ของ สกอ. จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลลดลง 
    - จ านวนฐานข้อมูลที่เข้าได้มีจ านวนลดลงและจ าเป็นต้องจ่าย    
ในอนาคต 
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     3.2.2 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบ และระดับควำมเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

เป้ำประสงค์ : พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับนานาชาติ 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ 

  
คะแนนรวม 

  
การแปลค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 - นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5 
  
  

 4  ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 20  สูงมาก 

หมำยเหตุ าส 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ : สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับนานาชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนการ
สร้างชุมชนอุดมปัญญา 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ 

  
คะแนนรวม 

  
การแปลค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรวิจัยท่ีสะสมองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
 - บทความเผยแพร่
ระดับชาต/ินานาชาติ 
สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรม์ีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

1. บทความเผยแพร่ 
ระดับชาต/ินานาชาติของ
มหาวิทยาลยั สาย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์น้อยกว่าสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3 
 
 

4  ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

12 สูง 

- ผลงานวิจัยจาก
องค์กรภายนอกเพิ่ม
สูงขึ้น 

2. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยร่วมกับองค์กร
ภายนอกยังมีน้อย ท าให้ได้รับ
งบประมาณวิจัยจากภายนอก
น้อย 

5 4 ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

20 สูงมาก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ : พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (Local Engagement) โดยสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพ่ือร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมาย 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ 

  
คะแนนรวม 

  
การแปลค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
 - ประชาชนมีความ
สนใจในการเข้าร่วม
ด้านบริการวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน 

1. ความสนใจของ
ประชาชนท่ีต้องการพัฒนา
ด้านบริการวิชาการน้อย ท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายของผูร้่วม
โครงการไม่เป็นไปตามแผน 
 
2. ความร่วมมือดา้นบริการ
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

4 
 
 

 
 
 
4 

3 
 
 

 
 
 
2 

ด้านการบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
ด้านการบริการ
วิชาการ 
 
 

12 
 
 

 
 

 
8 

สูง 
 
 

 
 
 

ต่ า 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

เป้ำประสงค์ : ท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติมิให้สูญหายไปในยุคของ
สังคมพหุ 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ 

  
คะแนนรวม 

  
การแปลค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ 

- เยาวชนมีความรู้    
ความเข้าใจในคุณคา่
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

- ค่านิยมชองเยาวชนใน
ปัจจุบัน เน้นวัตถุนิยมไม่
สนใจศิลปวัฒนธรรม 

5 
 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

5 
 
 

 
 

ต่ า 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

เป้ำประสงค์ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการบริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

กระบวนการหลัก 
และผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีขัดขวาง 
ความส าเร็จของผลที่

ต้องการ 

คะแนน 
การประเมิน

โอกาส 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ 

  
คะแนนรวม 

  
การแปลค่า 

คะ
แน

น ลักษณะ 
ความเสยีหาย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  การบรหิารและการพัฒนาสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยจัดหา
รายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สภาวะทางเศรษฐกิจท า
ให้มหาวิทยาลยัไดร้ับ
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
2. ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ินของนักศึกษา
และบุคลากร 
- ภัยจากบุคคลภายนอกท่ี
เข้ามาในพ้ืนท่ี VRU 
 
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ของ 
สกอ. จ ากัดการเข้าถึงข้อมูล
ลดลง 
- จ านวนฐานข้อมูล 
ที่เข้าได้มจี านวนลดลงและ
จ าเป็นต้องจ่ายในอนาคต 

5 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

 
2 

4 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
1 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

20 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
2 

สูงมาก 
 
 
 
 

ต่ า 
 
 
 
 

 
ต่ า 

 

หมำยเหตุ 
 คะแนน 1  เท่ากับ  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มีค่าระหว่าง 1 - 9 คะแนน)     
          คะแนน 2  เท่ากับ  ความเสี่ยงที่สูง (มีค่าระหว่าง 10 - 19 คะแนน)  
          คะแนน 3  เท่ากับ  ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค่าระหว่าง 20 - 25 คะแนน)      
เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องน ามาจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ ควำมเสี่ยง 
 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดเสร็จ 

โครงกำร/
งบประมำณ 

ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจดัการเรียนการสอน - นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเ่พื่ออธิบายโครงสร้าง
หลักสตูร กฎ ระเบียบต่างๆ 

2. จัดท าคู่มือนักศึกษา 

3. จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

4. จัดบริการหนา้เคาเตอร์เพื่อตอบปัญหา         
การจัดการเรยีนการสอน 

5. มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อครบก าหนด
ส่งผลการเรียน 

 

1. ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 

 

2. ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 2 

 

3. หลังจากครบ
ก าหนดการ
ส่งผลการเรียน 1 
สัปดาห ์

 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่/
50,000 บาท 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ(ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดเสร็จ 
โครงกำร/

งบประมำณ 
ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยท่ีสะสมองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 1. บทความเผยแพร่ ระดบัชาติ/
นานาชาติ สายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์น้อยกว่า    
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

สนับสนุนทุนการน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย ก.ค. 60 670,000 บาท  - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก
ยังมีน้อย ท าให้ได้รับ
งบประมาณวิจัยจากภายนอก
น้อย 

โครงการจดัประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายวชิาการ-วิจัย     
และงบประมาณ ในลักษณะงบประมาณภายนอก 
หรือ Matching-Fund 

- การให้บริการดา้นการวิจัยและองค์กรภายนอก 

ก.ค. 60 100,000 บาท - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ(ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดเสร็จ 
โครงกำร/

งบประมำณ 
ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการวิชาการ - ความสนใจของประชาชนท่ี
ต้องการพัฒนาด้านบริการ
วิชาการน้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตาม
แผน 

1. ประสานงานผู้ที่ร่วมโครงการลว่งหน้า 

2. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 30 ก.ย. 2560 -  - ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
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ล ำดับ ควำมเสี่ยง สำเหตุ(ปัจจัย) ของควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดเสร็จ 
โครงกำร/

งบประมำณ 
ผู้ก ำกับติดตำม/ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารจดัการ - สภาวะทางเศรษฐกิจท าให้
มหาวิทยาลยัไดร้ับงบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 1. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหารายได้ในส่วน
ต่างๆ เช่น  

    - การจัดหารายได้จากทรัพย์สนิ  

    - การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ 

    - การจัดหารายได้จากการวิจัย 

    - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดดู
ผู้เรยีน 

- - - กองนโยบายและแผน 

 


