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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานและระบบการบริหารความเสี่ยง 

 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในก ากับของรัฐบาล จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมท้ังด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น
เมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบเมืองมหาวิทยาลัย Residential University ท่ีมีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการแบบครบวงจร การบริหารจัดการตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มุ่งพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค ยึดมั่นในระบบ    
“สหกิจศึกษา” มุ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิด “อุทยานการศึกษา” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบ ตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1. สถานที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขท่ี 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ 80161 โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075 673708 
 

2. การเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2559 มีการเรียนการสอนใน 13 ส านักวิชา ได้แก่ ส านักวิชาการจัดการ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส านัก
วิชาสหเวชศาสตร์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
3. จ านวนนักศึกษา  (ข้อมูลปีการศึกษา 2559) 
 ปริญญาตรี    7,658  คน 
 ปริญญาโท (ภาคปกติ)  212 คน 
 ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  217 คน 
 ปริญญาเอก   115 คน 

 รวมทั้งหมด   8,202 คน 
4. จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559) 
 บริหารวิชาการ   81 คน 
 วิชาการ    370 คน 
 บริหารจัดการ   15 คน 
 ปฏิบัติการวิชาชีพ   562 คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว   157 คน 

 รวมทั้งหมด   1,185 คน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดแนวคิดพื้นฐานตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ดังนี ้
 

1. พันธกิจก่อตั้ง (Founding  Mission) 
 1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ 
 2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการผลิต
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษา
แนะน า  การวิจัยและพัฒนา  การทดสอบ  การส ารวจ  รวมท้ังการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นและเหมาะสม   เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
 4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี  รวมท้ังศิลปบริสุทธิ์ และศิลปประยุกต์ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในอนาคต  
 

2. พันธกิจยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการด าเนินงานตาม   
พันธกิจท่ีทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ปณิธาน(Determination) 
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก  แสวงหา  บ ารุงรักษา  และถ่ายทอดความรู้  เพื่อ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้
มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม  เอื้ออ านวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ  มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็น
ท้ัง “คนดีและคนเก่ง”โดยเน้น 

1. ความเป็นคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย  รู้รอบ  และมี
ทัศนะท่ีกว้างไกล 

2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาท่ีศึกษาลึกซึ้ง  
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเป็น “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถด ารงชีวิตและด ารงอยู่
ในสังคมได้ดี 
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4. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” 

 

5. ค่านิยมร่วม (Shared  Value) 
  W – Wisdom   มุ่งสู่ปัญญา 
  A – Advancement   ล้ าหน้าสร้างสิ่งใหม่ 
  L – Loyalty   มอบใจให้องค์กร 
  A – Altruism   เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
  I – Integrity   ยืนบนฐานความซื่อสัตย ์
  L – Lean   กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า 
  A – Accountability  ตรวจตราความรับผิดชอบ 
  K – Knowledge Sharing ใฝุรู้รอบมอบแบ่งปัน 
 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี (ปี 2561 –2580) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นท่ีภาคใต ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
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การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จ าแนกการบริหารความเสี่ยง ตามลักษณะแผนงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณ์ความเสี่ยง ได้แก่ 
 

1. แผนบริหารความเสี่ยงตามระบบปกติ  
  เป็นแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับเปูาหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามเหตุการณ์
ปกติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ตามระบบ COSO ERM ได้แก่  

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน 
กระบวนการการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน 
งบประมาณ การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ท่ีความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยง ส าหรับปี 2560 – 2564 ในบทที่ 2 
 

2. แผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  เป็นแผนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ท่ีเร่งด่วน หรือ เหตุการณ์ในเชิงภัยพิบัติท่ีต้องการการเตรียมความ
พร้อมและการรับมือหากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งก าหนดเป็นกระบวนการวิธีการในการรับมือ จ านวน 4 แผนงาน 
ได้แก่  

1) แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย   
2) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
3) แผนบริหารจัดการเหตุการณ์วินาศกรรม การก่อความไม่สงบ เหตุระเบิด  
4) แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในบทท่ี 3 
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บทที่ 2  
ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ปี 2560 – 2564 
 

การด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564 
  

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564 ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2561 – 2564) เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพทางการบริหาร ท้ังนี้ แผนบริหาร
ความเสี่ยง ได้เริ่มต้นแผนเพิ่มเติม ในปี 2560 เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงในปีปัจจุบันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
จะมีการทบทวนการความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงส่วนท่ีเหลือเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงก าหนดมาตรการ 
โครงการ ให้มีความเหมาะสมตามความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ต่อไป 
 

 ส าหรับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 – 2564 สามารถอธิบายกระบวนการได้ดังนี้ 
สิงหาคม - กันยายน 2559 รวบรวมข้อมูลประเด็นการระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
10 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้พิจารณากลั่นกรองสรุปประเด็นความเสี่ยงและ

ประเมินความเสี่ยง 
31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการ

ระบคุวามเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้พิจารณาจัดท ามาตรการบริหารความเสี่ยงและ

ตัวชี้วัดระดับมาตรการ   
21 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดท าโครงการเพื่อตอบสนองมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 หน่วยงานน าเสนอโครงการ/กจิกรรม บริหารความเสี่ยง  

 
 อย่างไรก็ตาม โครงการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง ในเอกสารฉบับนี้ จะน าเสนอเฉพาะโครงการ/
กิจกรรม ในปี 2560 เนื่องจาก โครงการ/กิจกรรม ในปี 2561 – 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณ 
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การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
 หลังจากท่ีรวบรวมข้อมูลประเด็นการระบุความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้พิจารณากลั่นกรองสรุปประเด็นความเสี่ยงและค าอธิบาย ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง ค าอธิบาย 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายในเชิงปริมาณ เหตุการณ์ที่การรับนักศึกษาไม่เปน็ไปตามแผน 
S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายในเชิงคุณภาพ เหตุการณ์ที่รับนักศึกษาไมไ่ดต้ามคุณภาพที่ตั้งเปาูหมายใน

เชิงความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา   อันส่งผลให้มี
การตกออกระหวา่งศึกษา 

S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นท่ีรู้จัก รับรู ้ เหตุการณ์ที่ประชาชนภายนอกไมรู่้จักมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตาม
เปูาหมาย/แผนงาน 

เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้
จ านวนตามแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการที่อนุมัติ 

O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตาม
เปูาหมาย/แผนงาน 

เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการ 
ไม่ได้จ านวนตามอัตราก าลังบุคลากรสายปฏิบัติการที่อนุมัติ 

O3 บุคลากรสายวิชาการ มคีุณสมบัติด้านคณุภาพไม่เอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 

เหตุการณ์ที่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย มี
คุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่มหาวิทยาลัยไดว้างแผนไว้ในการพัฒนาระยะยาว 
เช่น การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีวุฒิการศึกษระดับ
ปริญญาเอก การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย เป็นต้น 

O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัตดิ้านคณุภาพไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 

เหตุการณ์ที่บุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย มี
คุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาชีพ ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่มหาวิทยาลัยไดว้างแผนไว้ในการพัฒนาระยะยาว 
เช่น การขึ้นสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน หรือเช่ียวชาญ ช านาญ
การ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
 

เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนามหาวิ ทย าลั ย  ร วมทั้ ง  ก า รด า เ นิ น งานของ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทาง
การเงินมีความเสี่ยงต่อผลขาดขาดทุน 

4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk) 

 

C1 การบริหารกฎระเบียบให้เกิดความโปร่งใส 
(การบริหารงานไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหาย) 

เหตุการณ์ที่หน่วยงานหรือบุคลากรจะไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือท าผิด ต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
เกิดการทุจริต หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
 

ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)     
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายในเชิงปริมาณ 5  

(เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน) 
5 (สูงมาก) สูงมาก        Red 

S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายในเชิงคุณภาพ 5  
(เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน) 

5 (สูงมาก) สูงมาก       Red  

S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นท่ีรู้จัก รับรู ้ 4 (น่าจะเกิด) 4 (สูง) สูงมาก       Red 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)    
O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้
ตามเปูาหมาย/แผนงาน 

4 (น่าจะเกดิ) 4 (สูง) สูงมาก       Red 

O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบตัิการไมไ่ด้
ตามเปูาหมาย/แผนงาน 

4 (น่าจะเกิด) 4 (สูง) สูงมาก       Red 

O3 บุคลากรสายวิชาการ มคีุณสมบัติด้านคณุภาพไม่
เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 

4 (น่าจะเกิด) 4 (สูง) สูงมาก       Red 

O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัตดิ้านคณุภาพ
ไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 

4 (น่าจะเกิด) 4 (สูง) สูงมาก       Red 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)     
F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
 

3 (อาจเกิดได้) 3 (ปานกลาง) สูง       Orange 

4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) 
C1 การบริหารกฎระเบียบให้เกิดความโปร่งใส 
(การบริหารงานไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสยีหาย) 

3 (อาจเกิดได้) 3 (ปานกลาง) สูง       Orange 
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Green  
ความเสี่ยงต่ า (Low Risk) 

 Yellow 
ความเส่ียงปานกลาง (Medium Risk) 

 Orange 
ความเสี่ยงสูง (High Risk) 

 Red 
ความเสี่ยงสูงมาก (Extrem Risk) 

ล าดับ โอกาส ผลกระทบ  ล าดับ โอกาส ผลกระทบ  ล าดับ โอกาส ผลกระทบ  ล าดับ โอกาส ผลกระทบ 

1L= 1 x 1  5M= 3 x 1  12H 5 x 2  22E = 4 x 4 
2L= 2 x 1  6M= 4 x 1  13H 3 x 3  23E= 5 x 4 
3L= 1 x 2  7M= 3 x 2  14H 4 x 3  24E= 4 x 5 
4L= 2 x 2  8M= 1 x 3  15H 5 x 3  25E= 5 x 5 

    9M= 2 x 3  16H 1 x 4     
    10M= 5 x 1  17H 2 x 4     
    11M= 4 x 2  18H 3 x 4     
        19H 1 x 5     
        20H 2 x 5     
        21H 3 x 5     

 

แผนที่แสดงระดับความเส่ียง (Heat map)* 

 

   *อธิบายการจ าแนกความเสี่ยงตามแผนท่ีแสดงระดับความเสี่ยง 
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Catastrophic (5) 
    S1 

S2 

Major (4) 
   S3 O1 O2 

 O3 O4 
 

Moderate (3) 
  F1  

C1 
  

Minor (2) 
     

Insignificant (1) 
     

   (1) (2) (3) (4) (5) 
   Very Low Low Medium High Very High 

   Likelihood / Frequency  
โอกาสที่จะเกิดความเสีย่งนั้น 
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 

ความเสีย่ง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
S1 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายในเชิงปริมาณ 
ค าอธิบาย : เหตุการณ์ทีก่ารรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 

5 5 สูงมาก (E)      Red 

S2 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเปูาหมายในเชิงคุณภาพ 
ค าอธิบาย : เหตุการณ์ที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามคุณภาพที่
ตั้งเป้าหมายในเชิงความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา   
อันส่งผลให้มีการตกออกระหว่างศึกษา 

5 5 สูงมาก (E)      Red 

S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นท่ีรู้จัก รับรู ้
ค าอธิบาย : เหตุการณ์ที่ประชาชนภายนอกไมรู่้จัก
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  

4 4 สูงมาก (E)      Red 

 
มาตรการบริหารความเส่ียงและตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง ระดับ มาตรการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 
S1 รั บ นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เปูาหมายในเชิงปริมาณ 
S2 รั บ นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
เปูาหมายในเชิงคุณภาพ 
S3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นท่ีรู้จัก รับรู้ 

E 
 
E 
 
E 

S(1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
S(2) ปรับรูปแบบกระบวนการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

S(1.1) ร้อยละของเปูาหมายรับนักศึกษา
จากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (ร้อย
ละ 100) 

S(3) การสร้างแรงจูงใจให้เด็กเก่ง 
เลือกเรียน มวล. ในล าดับต้น 
 

S(3.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ในระดับมัธยมตอนปลายของนักศึกษาที่
เข้าใหม่ (โรงเรียนประจ าจังหวัด 100 
อันดับแรกแรก 2.25 /โรงเรียนอื่นๆ 
2.75) 

S(4) สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา
ปัจจุบันและนักศึกษาเก่า เพื่อความ
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

S(4.1) ร้อยละของศิษย์เก่า มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 5) 
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โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

1-S ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อมวลชน / สือ่อิเลคทรอนิกส์ งบด าเนินงาน (2,000,000) ส่วนประชาสัมพันธ์ ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

2-S โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝาุยสื่อสารองค์กรและส่วน
ประชาสมัพันธ์) 

งบสนับสนุนโครงการส่งเสริมการ
พัฒนายุทธศาสตร ์ (3,200,000) 

ส่วนประชาสัมพันธ์ ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

3-S กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพนัธ์หลักสตูร
แพทยศาสตร์บัณทติ  

งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ปี 60 
(50,000) 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ มิ.ย.60 – ก.ย.
60 

S(1) S(1.1) 

4-S กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพนัธ์หลักสตูรระดับบณั
ทิตศึกษา (แพทยศาสตร์มหาบณัทติและปรัชญา
ดุษฎีบัณทติทาง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย)์  

งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ปี 60 
(30,000) 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ มิ.ย.60 – ก.ย.
60 

S(1) S(1.1) 

5-S โครงการค่ายวลัยลักษณย์ุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 
2560 

งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(200,000) 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

6-S โครงการเตรยีมความพร้อมสูร่ั้วเกษตรวลัยลักษณ์ งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(30,000) 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

7-S โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(50,000) 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

8-S โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกระดบัสาขาวิชา งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(50,000) 

ส านักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร 
 

ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

9-S โครงการ Information Open House งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(250,000) 

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

10-S โครงการ Informatics Showcase @Central Plaza งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(74,000) 

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

11-S โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(100,000) 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

12-S โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(130,000) 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

13-S กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร งบสนับสนุนการศึกษา ปี 60 
(2,500,000) 

ศูนย์บริการการศึกษา ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

14-S โครงการสานฝันเยาวชนสูร่ั้ว มวล งบสนับสนุนโครงการส่งเสริมการ
พัฒนายุทธศาสตร์  (286,000) 

รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
และส่วนกิจการนักศึกษา 

ปี งปม 2560 S(1) S(1.1) 

15-S พัฒนาขีดความสามารถการรับนักศึกษาส านักเภสัช
ศาสตร ์

งบสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 60 
(300,000) 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร ์ ปี งปม 2560 S(2) S(1.1) 

16-S ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา   งบด าเนินงาน (14,255,100) ส่วนกิจการนักศึกษา ปี งปม 2560 S(3) S(3.1) 

17-S มีข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษยเ์กา่และข้อมลูข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยเผยแพรไ่ปยังศิษย์เก่าผ่านช่องทาง
ต่างๆ  

งบด าเนินงาน (10,000) ส่วนกิจการนักศึกษา ปี งปม 2560 S(4) S(4.1) 

18-S จัดอบรมพัฒนาความรู้ดา้นวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ 
ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์   

งบด าเนินงาน (45,000) ส่วนกิจการนักศึกษา ปี งปม 2560 S(4) S(4.1) 

19-S จัดประชุมใหญ่ประจ าปี คืนสู่เหยา้ชาววลัยลักษณ์ (ส่วน
กิจการนักศึกษา) 
 

งบด าเนินงาน (30,000) ส่วนกิจการนักศึกษา ปี งปม 2560 S(4) S(4.1) 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

20-S เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา  - ส านักวิชาการจัดการ ก.ค.59-ส.ค.60 S(3) S(3.1) 

21-S เพิ่มจุดเด่น เช่น สหกิจศึกษาต่างประเทศ ดูงานและ
เรียนในต่างประเทศ  

- ส านักวิชาการจัดการ ก.ค.59-ส.ค.60 S(3) S(3.1) 

22-S ปรับเกณฑ์การรับนักศึกษาให้สูงข้ึน - ส านักวิชาการจัดการ ก.ค.59-ส.ค.60 S(3) S(3.1) 

23-S ปรับกระบวนการให้เกิดความสะดวกและจูงใจให้ผูส้มัคร
ยืนยันสิทธ์ิมากขึ้น โดยให้รายละเอียดการเรียน อาชีพ 
ในวันสัมภาษณ์  

- ส านักวิชาการจัดการ ก.ค.59-ส.ค.60 S(2) S(1.1) 

24-S Pharmacy WU the Series  งบยุทธศาสตร์ 2560 (25,000) ส านักวิชาเภสัชศาสตร ์ ต.ค.59-ก.ย.60 S(1) S(1.1) 
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2. ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 
 

ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
O1 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตาม
เปูาหมาย/แผนงาน 
ค ำอธิบำย : เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการ ไม่ได้จ านวนตามแผนอัตราก าลังบุคลากรสาย
วิชาการที่อนุมัติ 

4 4 สูงมาก      Red 

O2 มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตาม
เปูาหมาย/แผนงาน 
ค ำอธิบำย : เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ ไม่ ได้จ านวนตามอัตราก าลั งบุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่อนุมัติ 

4 4 สูงมาก      Red 

O3 บุคลากรสายวิชาการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 
ค ำอธิบำย : เหตุการณ์ที่บุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ในการ
พัฒนาระยะยาว เช่น การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีวุฒิการ
ศึกษระดับปริญญาเอก การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย เป็นต้น 

4 4 สูงมาก      Red 

O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มีคุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 
ค ำอธิบำย : เหตุการณ์ที่บุคลากรสายปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาชีพ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ในการ
พัฒนาระยะยาว เช่น การขึ้นสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน หรือ
เชี่ยวชาญ ช านาญการ 

4 4 สูงมาก      Red 

 
มาตรการบริหารความเส่ียงและตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง ระดับ มาตรการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 

O1 มหาวิทยาลัยสรรหา
บุคลากรสายวิชาการ ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย/แผนงาน 
O2 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ร ร ห า
บุคลากรสายปฏิบัติการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย/แผนงาน 

E 
 
 
E 

O(1) เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์การรับบคุลากร 

O(1.1) ร้อยละความสามารถในการ
สรรหาพนักงานเข้ารับต าแหน่งตาม
แผน (ร้อยละ 100) 

O(2) มีระบบกลไกของการได้มา
ของบุคลากรที่มีคุณภาพ 

O(2.1) มีระบบกลไกของการได้มาของ
บุคลากรที่มีคุณภาพชัดเจน โปร่งใส  
(1 ระบบ) 
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ความเสี่ยง ระดับ มาตรการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 

O(3) น ายุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นตัวตั้งในการรับ
บุคลากร 

O(3.1) มีแผนการวิเคราะห์การรับ
บุคลากรโดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
(1 แผนงาน) 

O3 บุคลากรสายวิชาการ มี
คุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
ยาว 
O4 บุคลากรสายปฏิบัติการ มี
คุณสมบัติด้านคุณภาพไม่เอื้อต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
ยาว 

E 
 
E 

O(4) มีรูปแบบกลไกในการพัฒนา
บุคลากรสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 

O(4.1) ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
(ร้อยละ 60)  
O(4.2) ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด  
(ร้อยละ 40)  
O(4.3) ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีวุฒิหรือต าแหน่งที่สูงขึ้น 
(ร้อยละ 5) 

O(5) จัดมาตรฐานในการวาง
แผนการทดแทนบุคลากรระยะยาว 
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

O(5.1) มหาวิทยาลัยมรีะบบ
Succession Plan  
(1 ระบบ) 
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โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

1-O เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร 
- เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามเครือข่าย 
- ส านักวิชาฯ ประชาสมัพันธ์ในเวบไซต์ของส านัก 
- ติดต่อผ่านหน่วยงานที่ผลติวิชาชีพน้ันๆ สมาคม ชมรม 
สภาวิชาชีพ 

- ส่วนการเจา้หน้าท่ี ต่อเนื่อง O(1) O(1.1) 

2-O มีระบบกลไกของการได้มาของบุคลากรที่มีคุณภาพ 
- สอบวัดความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
- สอบวัดความรู้เฉพาะต าแหน่ง (วิชาชีพ) 
- สอบสัมภาษณ์(ประเมินความเหมาะสม) 
- ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด (ในกรณีบาง
ต าแหน่งที่ไม่ได้ก าหนดให้มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้
ผ่านการคัดเลือกต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ส่วนการเจา้หน้าท่ี ต่อเนื่อง O(2) O(2.1) 

3-O สนับสนุนบางส่วนเพ่ือการศึกษาระดับปรญิญาเอก
ส าหรับอาจารย์ มวล  

ตามจ านวนผู้ที่ไดร้ับทุน ส่วนการเจา้หน้าท่ี ปี งปม 2560 O(4) O(4.1) 

4-O โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาปริญญาโท
ภายในประเทศ (ทุน มวล.)  

ตามจ านวนผู้ที่ไดร้ับทุน ส่วนการเจา้หน้าท่ี ปี งปม 2560 O(4) O(4.1) 

5-O จัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี/โท/เอก จาก
หน่วยงานภายนอก  

ตามจ านวนผู้ ท่ีไดร้ับทุน ส่วนการเจา้หน้าท่ี ปี งปม 2560 O(4) O(4.1) 
O(4.3) 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

6-O โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดหาบุคลากร  งบงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
(348,000) 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(1) O(1.1) 

7-O โครงการ “สร้างผลงานวิชาการ” สู่ “ต าแหน่งทาง
วิชาการ” (Quality Faculty)  

งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(1,500,000) 

(รองอธิการบดีฝุายวจิัยและบริการ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 

8-O โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อ
ปริญญาเอก และการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการและการ
คงอยู่ของคณาจารย์  

งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(67,000) 

ส านักวิชารัฐศาสตร์นติิศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(4) O(4.1) 
O(4.2) 

9-O โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การศึกษาต่อ
ปริญญาเอก และการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการและการ
คงอยู่ของคณาจารย์  

งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(15,000) 

ส านักวิชารัฐศาสตร์นติิศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(4) O(4.1) 
O(4.2) 

10-O วางแผนอัตราก าลังพนักงานสายวชิาการของส านักวิชา 
เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงข้ึน  

- ส่วนการเจา้หน้าท่ี ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 

11-O โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เทคนิคการแพทย์  งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(133,000) 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 

12-O โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กายภาพบ าบัด  งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(105,000) 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 

13-O โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยัส าหรับอาจารยร์ุ่นใหม ่ งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(400,000) 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 

14-O โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ทีม่ี
ต าแหน่งทางวิชาการ  

งบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัย (51,900) 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมการ
ศาสตร์และการออกแบบ 

ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 

15-O โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  งบด าเนินงาน (200,000) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปี งปม 2560 O(4) O(4.2) 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

16-O โครงการบลุากรวลัยลักษณ์ 5.0 (คัดสรรคนดี สร้างคน
เก่ง เป็นมืออาชีพ และท างานส าเร็จ) 

งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(300,000) 

ส่วนการเจา้หน้าท่ี ปี งปม 2560 O(4) O(4.3) 

17-O ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัของพนักงานสายปฏบิัติการ (2ทุน) 

งบด าเนินการ  (150,000) ส่วนการเจา้หน้าท่ี ปี งปม 2560 O(4) O(4.3) 

18-O โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการส าหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(27,000) 

(ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์) ปี งปม 2560 O(4) O(4.3) 

19-O โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสตูรนิเทศศาสตร ์ งบสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
(27,000) 

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปี งปม 2560 O(4) O(4.3) 

20-O โครงการเส้นทางนักบริหารวลยัลกัษณ ์ งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(300,000) 

ส่วนการเจา้หน้าท่ี  ปี งปม 2560 O(4) 
O(5) 

O(4.3) 
O(5.1) 

21-O เชิญนักวิจัยมาให้ข้อมลูและสร้างแรงบันดาลใจในการท า
วิจัยและขอทุนวิจัยจดักลุม่เพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นและ
ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันในการท าวิจัย 

- ส านักวิชาการจัดการ ก.ค.59-ส.ค.
60 

O(4) O(4.2) 

22-O แต่ละสาขาจดัท าแผนพัฒนาการพัฒนาอาจารยส์ู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ส านักวิชาการจัดการ ก.ค. 59–ส.ค. 
60 

O(4) O(4.2) 

23-O โครงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรส านัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์  

- ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ม .ค .60-มิ . ย .
60 
 

O(1) 
O(2) 
O(4) 

O(1.1) 
O(2.1) 
O(4.1) 
O(4.2) 
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3. ด้านการเงิน (Operation Risk) 
 

ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
F1 การบริหารจัดการการเงินเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
ค ำอธิบำย : เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางการเงิน
มีความเสี่ยงต่อผลขาดขาดทุน 

3 3 สูง      Orange 

 
มาตรการบริหารความเส่ียงและตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง ระดับ มาตรการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 
F1 การบริหารจัดการการเงิน
เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
 

H(9) F(1)   สร้ างระบบกลไกการขอ
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น ใ ห้ เ กิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ล้ อ ต า ม
ยุทธศาสตร์ 

F(1.1) การใช้งบลงทุนบรรลุเปูาหมาย 
(ร้อยละ 90 หรือ โครงการแล้วเสร็จ) 
 

F(2) การหารายได้จากแหล่งอื่น
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน 
 

F(2.1) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากสินทรัพย์ทุกประเภท  
- เงินฝากได้รับผลตอบแทนไม่ต่ ากว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐาน 
- ทรัพย์สินอื่นๆที่สร้างรายได้ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5) 

F(3) วางแผนและก ากับติดตามการ
ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

F(3.1) ร้อยละของการใ ช้จ่ าย
งบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน (งบครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 งบ
ก่อสร้าง ร้อยละ 90 และเบิกจ่ายได้ตาม
งวดงาน) 

F(4) บริหารจัดการเงินกองทุนให้
เกิดความมั่นคงและสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

F(4.1) อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบผลการ
ด า เ นิ น ง า น กั บ ตั ว แ ป ร อ้ า ง อิ ง 
(Benchmark) 

F(5) มาตรการควบคุมการใช้
ระเบียบทางการเงิน เพื่อให้ เกิด
ความมั่นคงและโปร่งใส 

F(5.1) ไม่พบความผิดปกติจากการ
ตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อการบริหารความเส่ียง   
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้องกับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วดั 

1-F โครงการพัฒนาระบบวารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณ  

งบพัฒนาระบบงานตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (300,000) 

ส่วนแผนงาน ปี งปม 2560 F(1) 
F(3) 

F(1.1) 
F(3.1) 

2-F โครงการสัมมนาเครือข่ายภาคเอกชนร่วมทุนกับ
มหาวิทยาลยั  

งบด าเนินงาน (25,500) ส่วนการเงินและบัญชี ก.พ.-มี.ค.60 F(2) F(2.1) 

3-F โครงการจดัท าระบบริจาค  งบสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(10,000) 

ส่วนการเงินและบัญชี ปี งปม 2560 F(2) F(2.1) 

4-F ติดตาม ประเมินผลตามแผนการจดัหา/รายงานการก่อ
หนี้ผูกพันแก่หน่วยงานภายนอก 

- ส่วนพัสด ุ ปี งปม 2560 F(1) 
F(3) 

F(1.1) 
F(3.1) 

5-F โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณ  

งบยุทธศาสตร์ (100,000) ส่วนแผนงาน ปี งปม 2560 F(3)  F(3.1) 

6-F การบริหารเงินฝากเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ภายใต้ความเสีย่งต่ า 

- ส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

F(4) F(4.1) 

7-F มาตรการควบคุมการใช้ระเบียบทางการเงิน เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและโปร่งใส 

- ส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

F(5) F(5.1) 
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4. ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 

ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
C1 การบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เกิดความโปร่งใส 
ค ำอธิบำย : เหตุการณ์ที่หน่วยงานหรือบุคลากรจะไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือท าผิด ต่อระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ เกิดการทุจริต  หรื อ เกิดผลประโยชน์ทับซ้ อนใน
มหาวิทยาลัย 

3 3 สูง       Orange 

 
มาตรการบริหารความเส่ียงและตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง ระดับ มาตรการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 
C1 การบริหารกฎระเบียบให้เกิด
ความโปร่งใส 
 

H C(1) มีกลไกสร้างความรับรู้เรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
ทุกระดับต าแหน่ง 

C(1.1) มีระบบการควบคุมภายในและ
ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี  
C(1.2) ไม่พบการปฏิบัติงานที่ผิด
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

C(2) มีระบบและกลไกในการบังคับ
ใช้ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างมีธรรมาภิบาล 
C(3) มีระบบที่ส่งเสริมการปูองกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

C(3.1) ตรวจสอบไม่พบกรณีการทุจริต/
ผลป ระ โ ย ชน์ ทั บ ซ้ อ น  ไ ม่ พบ กา ร
ร้องเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัย 
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โครงการ/กิจกรรม ปี งบประมาณ 2560  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา

ด าเนินการ 
ความ

สอดคล้อง
กับ

มาตรการ 

ความ
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

1-C โครงการวลัยลักษณ์ร่วมใจปูองกันภัยทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  
- อบรม “คนไทยยุคใหม่ หัวใจสีขาว”   
- สัมมนาเรื่องการควบคมุภายในกับการปูองกันการ

ทุจริต 
- ชาวท่าศาลา ร่วมใจตา้นภัยคอรัปช่ัน 
- วลัยลักษณ์สุขใจ เกษตรกรรุ่นใหม ่ต้านภัยคอรัปชั่น 
- เครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ต้ายภัยทุจรติ 
- โครงการจดัซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้อง โปร่งใส 

 หน่วยพัฒนาองค์กร  ปี งปม 2560 C(1) 
C(2) 
C(3) 

C(1.1) 
C(1.2) 
C(1.3) 

2-C กิจกรรมการปูองกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
- จัดการสัมมนาความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มารตรฐานจริยธรรม

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 คณะท างานประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ปี งปม 2560 C(3) C(1.3) 

3-C ใช้กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่เป็น
มาตรฐาน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีความรู้ เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในด้านต่างๆของ

- คณะกรรมการบรหิารทรัพยส์ิน
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินและพื้นท่ี
อาคาร 

ปี งปม 2560 C(3) C(1.3) 

งบบริการวิชาการแก่

สังคม (1,000,000) 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ความ
สอดคล้อง

กับ
มาตรการ 

ความ
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

ผู้ประกอบการอย่างละเอียดทุกด้าน 

4-C ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในหนังสือ
รับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ส่วนพัสดุ  
 

ปี งปม 2560 C(3) C(1.3) 

       


