
แผนบริหารความเส่ียง

ประจาํปงบประมาณ 2564 
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เหตุผลความจําเปน

 เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

   ในการยกระดับความเปนสากลและมุงสู World Class University

 เพ่ือปรับตัวชี้วัดดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ

ขอบังคับใหมีความชัดเจนมากขึ้น

 เพ่ือสรางตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน

ขอเสนอการทบทวนตัวชี้วัดและคาเปาหมายการบริหารความเสี่ยง
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สรุปภาพรวม

ขอเสนอการทบทวนตัวชี้วัดและคาเปาหมายการบริหารความเสี่ยง

ตวัช้ีวัดเดิม (พ.ศ.2563) ตวัช้ีวัดใหม (พ.ศ.2564)

จํานวน 20 ตัวชี้วัด จํานวน 14 ตัวชี้วดั

1.ตัวช้ีวัดที่คงเดิม จํานวน 1 ตัวชี้วัด
KPI 7 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (คาเปาหมาย : รอยละ 60)
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

R1 มหาวิทยาลัยไมสามารถกาวสูความ

เปนเลิศดานการวิจัยไดตามเปาหมาย

F1 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตํ่ากวา

เปาหมายปริมาณ (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(2x3) = 9M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI1 (WU1-1-1) จํานวนบทความที่

ไดรบัการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus หรือ Web of Science

(คาเปาหมาย: 300 เร่ือง) 

(ประเมนิจาก review article และ 

research article ที่เปนฉบับเต็ม)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม /สถาบันวิจัย

วิทยาการสขุภาพ 

P1 การพัฒนานักวิจัยและกจิกรรม

สงเสริมการวจิัย

P2 การสนับสนนุทุนวิจัยภายในสถาบันฯ

P3 การสมทบทนุวิจัยกับแหลงทุน

ภายนอก

P4 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

พัฒนาการวจิัยระดับแนวหนาของโลก

R2 ไมสามารถสรางและพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต ใหตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ได

F2 นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(2x3) = 9M 

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 2 (WU4-1-4) รอยละของนักศึกษาท่ี

สูญเสียตอรุน (พนสภาพจากผลการเรียน)

(คาเปาหมาย: ไมเกินรอยละ 2) ผูรบัผิด

ขอบรายงานตัวชี้วดั :

ศูนยบริการการศึกษา (ตัวต้ังและตัวหาร)

P5 มีศูนยติวเตอร (Tutor Center) เพ่ือ

พัฒนาศกัยภาพดานการเรียนของ

นักศกึษา

P6 มีการติดตามรายงานผลการ drop 

out ของนักศึกษา ทุกภาคการศกึษา

P7 มีการติดตามผลการศึกษาของ

นักศกึษาชั้นปที่ 1 เปนพิเศษ

P8 มีกิจกรรมการติว สําหรับนักศึกษาที่มี

ผลการเรยีนตํ่า 4



ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

R2 ไมสามารถสรางและพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต ใหตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

ได

F3 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวไมได

งานทํา หรือศึกษาตอ หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 

ป (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(2x3) = 9M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชพี

อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป

(คาเปาหมาย: รอยละ 85)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนแผนงานและยุทธศาสตร (ตัวตั้งและ

ตัวหาร)

P9 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

ควบคูการพฒันานักศึกษาใหมีคณุภาพ มี

ความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีความ

รับผดิชอบ มีจิตสาธารณะเปนทั้ง “คนดี

และคนเกง”

P10 การผลกัดันใหนักศกึษาปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการระดบั

คุณภาพ (premium) ทั้งในและ

ตางประเทศ
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการดาํเนนิงาน (Operation Risk)
R3 ไมสามารถพัฒนาองคกรและบริหาร

ทุนมนุษยมุงสูองคกรสมถรรนะสูงได 

F4 การไดมาของบุคลากรสายวิชาการไม

เปนไปตามเปาหมายเชิงปรมิาณ (เดิม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(3x3) = 13H

ระดับความเสี่ยง : สูง

KPI 4 รอยละความสามารถในการบรรจุ

พนกังานสายวิชาการเขาตําแหนงตาม

กรอบอัตรากําลงัที่ไดรับการอนุมัติ

(คาเปาหมาย: รอยละ 80)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนทรพัยากรมนุษยและองคกร (ตัวตั้ง

และตัวหาร) 

P11 เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ

การรบับุคลากร

P12 มีกลไกการไดมาซึ่งบุคลากรสาย

วิชาการที่มีคุณภาพ

P13 สรางแรงจูงใจใหคนเกงมารวมงาน

กับ มวล.

P14 นํายุทธศาสตร มวล. มาเปนตัวต้ังใน

การรบับุคลากร
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการดาํเนนิงาน (Operation Risk)
R3 ไมสามารถพัฒนาองคกรและบริหาร

ทุนมนุษยมุงสูองคกรสมถรรนะสูงได 

F5 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการไม

เปนไปตามเปาหมาย (เดิม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(3x3) = 13H

ระดับความเสี่ยง : สูง 

KPI 5 (WU2-4-8) รอยละของอาจารย

ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

(คาเปาหมาย: รอยละ 60)

(ประเมนิจากอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก โดยไมนับอาจารยลาศึกษา

ตอ)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนทรพัยากรมนุษยและองคกร (ตัวตั้ง

และตัวหาร)

P15 สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ

P16 จัดอบรมสูตรการเตรียมความพรอม

เขาสูตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนของ

พนักงานสายวิชาการ

P17 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เรื่อง การพัฒนาพนักงานสายวิชาการ

และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไป พ.ศ. 2562

KPI 6 (WU2-4-9) รอยละของอาจารย

ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(คาเปาหมาย: รอยละ 45)

(ประเมนิจากอาจารยประจําที่มีตําแหนง

ในแวดวงวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารย (ผศ.) รองศาสตราจารย 

(รศ.) และศาสตราจารย (ศ.) โดยไมนับ

อาจารยลาศึกษาตอ)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนทรพัยากรมนุษยและองคกร (ตัวต้ัง
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการดาํเนนิงาน (Operation Risk)
R3 ไมสามารถพัฒนาองคกรและบริหาร

ทุนมนุษยมุงสูองคกรสมถรรนะสูงได 

F6 การไดมาของบุคลากรสายสนับสนุน

ไมเปนไปตามเปาหมาย

(เดิม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(2x2) = 4L

ระดับความเสี่ยง : ตํ่า

KPI 7 รอยละความสามารถในการบรรจุ

พนกังานสายสนับสนุนเขารับตําแหนง

ตามกรอบอัตรากําลังที่ไดรับการอนุมัติ

(คาเปาหมาย: รอยละ 80)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนทรพัยากรมนุษยและองคกร (ตัวตั้ง

และตัวหาร)

P11 เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ

การรบับุคลากร

P13 สรางแรงจูงใจใหคนเกงมารวมงาน

กับ มวล.

P14 นํายุทธศาสตร มวล. มาเปนตัวต้ังใน

การรบับุคลากร 

P18 มีกลไกการไดมาซึ่งบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มคีุณภาพ
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการดาํเนนิงาน (Operation Risk)
R3 ไมสามารถพัฒนาองคกรและบริหาร

ทุนมนุษยมุงสูองคกรสมถรรนะสูงได 

F7 การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนไม

เปนไปตามเปาหมาย

(เดิม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(3x2) = 7M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 8 (WU2-4-10) รอยละของบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีตําแหนงงานที่สูงขึ้น 

(คาเปาหมาย: รอยละ 7)

(ประเมนิจากบุคลากรที่มีตําแหนงงานที่

รับผิดชอบในหนวยงานหรือมี

ความกาวหนาในเสนทางอาชีพที่สูงข้ึน)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนทรพัยากรมนุษยและองคกร (ตัวตั้ง

และตัวหาร)

P19 จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพใน

การทํางานแกบคุลากรสายสนับสนุน 

P20 จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

ความกาวหนาในสายอาชีพแกบุคลากร

สายสนับสนุน

P21 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการกําหนดกรอบ

ระดับตําแหนงและวิธีการประเมินบุคคล

เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญ

การ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษ

P22 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เรื่อง ปริมาณผลงาน การมีสวนรวมใน

ผลงาน คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร

และระดับคุณภาพของผลงานเพื่อขอ

ตําแหนงระดับชาํนาญการ ระดับ

เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
R4 รายไดและคาใชจายไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

F8 รับนกัศึกษาไมไดตามเปาหมายในเชงิ

ปริมาณ

(เดิม) 

(โอกาสxผลกระทบ)

(3x4) = 18H

ระดับความเสี่ยง : สูง

KPI 9 (WU4-4-18) รอยละของจํานวน

รับนักศึกษาตามแผน 

(คาเปาหมาย: รอยละ 80)

(ประเมนิจากผลคะแนนเฉลี่ยของทุก

หลักสูตรในสํานักวิชา)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

ศูนยบริการการศึกษา (ตัวต้ังและตัวหาร)

P23 ประชาสัมพนัธหลักสูตรการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณเชิงรุก

P24 สรางแรงจูงใจใหเด็กเกงเลือกเรียนที่

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณโดยการให

ทุนการศึกษาประเภทตางๆ 

P25 ปรับรับเกณฑการรับนักศึกษาใหมี

ความหลากหลาย ตรงตามความตองการ

ของหลักสูตร และสอดคลองกับสภาพ

การเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ 

P26 ปรับคาธรรมเนียมการศึกษาให

เหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 

F9 รายไดของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริง

ไมสมดุลกับแผนงบประมาณรายจาย

ประจําป (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(2x3) = 9M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 10 (WU7-1-2) รอยละของเงิน

รายไดมหาวิทยาลัยที่ เกิดขึ้นจริงเทยีบ

กับแผน (คาเปาหมาย: รอยละ 85)

(ประเมนิจากรายไดทุกประเภทของ

มหาวิทยาลยัที่ไดรบัจรงิเปรียบเทียบกับ

ประมาณการรับตามแผนงบประมาณ

ประจําป)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนแผนงานและยุทธศาสตร

P27 จัดทําโครงการและแผนการพัฒนา

มหาวิทยาลยัใหสอด คลองกบันโยบาย

การพัฒนาประเทศ

P29 ดําเนินการบริหารงบประมาณให

เกิดความสมดุล
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
R4 รายไดและคาใชจายไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

F10 การใชจายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจําปไมเปนไปตาม

เปาหมาย (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(2x3) = 9M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 11 (WU7-3-6) รอยละของการ

ดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

(คาเปาหมาย: รอยละ 85)  (ประเมินจาก

ผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําป)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนแผนงานและยุทธศาสตร

P29 ปรับปรุงระบบการใชจาย

งบประมาณและกระบวนการจัดซ้ือจัด

จางใหมคีวามรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช

งบลงทุนรวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใช

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

P30 มีการรายงานผลการใชจาย

งบประมาณตอที่ประชุมผูบริหาร

มหาวิทยาลยัฯ ทุกเดือน
KPI 12 (WU7-3-7) รอยละของการใช

จายงบลงทุนและงบครุภัณฑที่ไดรับ

จัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน 

(คาเปาหมาย: รอยละ 90)

(ประเมนิจากผลการใชจายงบประมาณ

ในหมวดที่ดิน สิ่งกอสรางและครุภัณฑที่

ไดรบัอุดหนุนจากรัฐ)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนแผนงานและยุทธศาสตร
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ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
ตัวช้ีวดั

การบริหารความเสี่ยง
แผน/มาตรการ

ความเสี่ยงดานการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบยีบขอบังคบั (Compliance Risk)
R5 การบริหารงานไมเปนไปตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

F11 การบริหารงานไมเปนไปตามระบบ

การควบคุมภายใน (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(1x3) = 8M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 13 (WU2-3-5) ผลการประเมินการ

ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตาม

เกณฑที่กําหนด 

(คาเปาหมาย: ไมพบขอสังเกตที่มีนัยยะ

สําคัญ)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

สวนแผนงานและยุทธศาสตร

P30 สงเสริมระบบการตรวจสอบและ

ควบคุมภายในใหเปนเคร่ืองมือในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยดวยความ

โปรงใสและตรวจสอบได เพื่อให

มหาวิทยาลยัเปนองคการธรรมรัฐ

F12 มหาวทิยาลัยฯ ไมผานเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ 2564 (ใหม)

(โอกาสxผลกระทบ)

(1x3) = 8M

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

KPI 14 (WU2-3-7) ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

ประจําปงบประมาณ 2564 

(คาเปาหมาย: ไมต่ํากวา 85 คะแนน)

ผูรับผิดขอบรายงานตัวชี้วัด :

หนวยตรวจสอบภายใน 

P31 สงเสริมใหมีกลไกและกระบวน การ

กลอมเกลาทางสงัคม ตลอดจนเสริมพลัง

การมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากร และชุมชน (Community) โดย

บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ

ทุจริต รวมถงึมีการพัฒนาระบบปองกัน

การทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริม

ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบน

ธรรมาภิบาล
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