
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 5 ประเด็น 

1. มีจ่ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำในปีกำรศึกษำ 2563 ต ่ำกว่ำแผนรับ  
2. จ่ำนวนผลงำนวิจัยที ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติน้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ที ก่ำหนดไว้ 
3. กำรด่ำเนินโครงกำรที ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย 
4. กำรด่ำเนินงำนของงบลงทุนไม่แล้วเสร็จครบถ้วนก่ำหนดสัญญำ 
5. งบประมำณมีไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ้นในรอบปีปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศำสตร์  ที  5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ ที  5.3 กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวเอ้ือต่อกำรแข่งขันอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล (ประสิทธิภำพ) 
ดัชนีชี้วัด 5 ป ี 5.3.2.1 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย  
วัตถุประสงค์ เพื อให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย และมีประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณที เพียงพอ 
 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 
โอกาส 

ผล 
กระทบ ระดับ 

1. กำรด่ำเนินโครงกำรที ไม่
เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย 

ด้ำนกำร
ด่ำเนินงำน 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำรไม่สำมำรถ
ด่ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนที 
ก่ำหนดไว้ 

1.2 ขำดกำรติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงต่อเนื อง 

1.3 ขำดกำรติดตำมสัญญำยืมเงิน 
งบประมำณอย่ำงต่อเนื อง 

3 4 สูง 1. จัดท่ำคู่มือกำรเบิกจ่ำย และแจ้งให้ผู้ที 
เกี ยวข้องรับทรำบ และถือปฏิบัติ 
2. ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื อให้
เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำง
ต่อเนื อง 
3. ก่ำหนดบทลงโทษของกำรไม่ส่งคืนเงินยืม
ตำมก่ำหนด และบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด 

2. กำรด่ำเนินงำนของงบลงทุน
ไม่แล้วเสร็จครบถ้วน 
ก่ำหนดสัญญำ 

ด้ำนกำร
ปฏิบัติตำม
กฎหมำย/
ระเบียบ 

2.1 วงเงินงบประมำณที ได้รับจัดสรร
น้อยกว่ำวงเงินที เสนอขอ 

2.2 แบบรูปรำยกำรปัจจุบันไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรก่ำหนดรำคำกลำง
กำรก่อสร้ำง 

2.3 กำรปรับแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง
ล่ำช้ำกว่ำที ก่ำหนดไว้ 

2.4 ไม่มีผู้รับจ้ำงงำน 

3 4 สูง 1. ทบทวนแบบรูปรำยกำรให้เป็นปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับกำรปรับให้รำยกำรเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรก่ำหนดรำคำกลำงกำรก่อสร้ำง 

2. หำข้อมูลเพิ มเติม และแผนในกำร
ด่ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ และให้
เป็นไปตำมก่ำหนดสัญญำ เพื อมีควำมพร้อม
ในกำรด่ำเนินกำรได้ทันทีเมื อ พ.ร.บ.
งบประมำณมีกำรประกำศใช้ 



ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 
โอกาส 

ผล 
กระทบ ระดับ 

3. งบประมำณมีไม่เพียงพอต่อ
ค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ้นในรอบปี
ปัจจุบัน 

ด้ำนกำรเงิน 3.1 งบประมำณรำยจ่ำยได้รับกำร
จัดสรรที น้อยกว่ำวงเงินที เสนอขอ 

3.2 นักศึกษำเข้ำใหม่ปีกำรศึกษำ 2563 
ไม่เป็นไปตำมแผนรับ 

3.3 มีจ่ำนวนหนี้ค้ำงช่ำระที เก็บเงิน
ไม่ได้ 

3.4 มีค่ำใช้จ่ำยที ไม่ได้ประมำณกำรไว้
เกิดข้ึนในรอบปีปัจจุบัน 

3 4 สูง 1. เวียนแจ้ง สร้ำงควำมเข้ำใจ และประกำศใช้
มำตรกำรประหยัดในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

2. หำแนวทำงให้ทุกสำขำวิชำมีกำรรับ
นักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนรับประจ่ำปี
กำรศึกษำ 2563  

3. หำแนวทำงจัดกำรหนี้ค้ำงช่ำระ 
4. ติดตำมและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน

งบประมำณอย่ำงต่อเนื อง 
5. ควบคุมค่ำใช้จ่ำยที ไม่จ่ำเป็นในรอบปี

ปัจจุบัน 
 

 
 
 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศำสตร์  ที  2 เพิ มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนวิจัยและพัฒนำ 
เป้ำประสงค์ ที  2.1 นักวิจัยพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื อง (กำรพัฒนำองค์กร) 
ดัชนีชี้วัด 5 ป ี 2.1.1.1 มีจ่ำนวนผลงำนวิจัยที ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติ และระดับนำนำชำติต่อจ่ำนวนอำจำรย์ประจ่ำ และนักวิจัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20   
วัตถุประสงค์ เพื อพัฒนำนักวิจัยให้มีควำมรู้อย่ำงต่อเนื อง 
 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 
โอกาส 

ผล 
กระทบ ระดับ 

1. จ่ำนวนผลงำนวิจัยที ได้รับ
กำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติ 
และนำนำชำติน้อยกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยที ก่ำหนดไว้ 

ด้ำนกำร
ด่ำเนินงำน 

1.1 อำจำรย์ขำดแรงจูงใจในกำรท่ำวิจัย 
1.2 ขำดกำรบังคับใช้สัญญำกำรรับ

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยในบำงข้อที 
เกี ยวข้องกับกำรประเมินผลงำน
และกำรควบคุมคุณภำพของ
งำนวิจัย 

1.3 คุณภำพของงำนวิจัยไม่ได้
มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรตีพิมพ์ได้ 

1.4 นักวิจัยขำดควำมรู้/ควำมเข้ำใจ/
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่ง
ทุนและหรือแหล่งฐำนข้อมูลกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัย 
 

4 3 สูง 1. จัดหำมำตรกำรหรือแนวทำงเพื อสร้ำง
แรงจูงใจให้อำจำรย์ท่ำผลงำนวิจัยและน่ำ
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

2. ประชำสัมพันธ์เกี ยวกับฐำนข้อมูลกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัย และให้ค่ำปรึกษำใน
กำรน่ำผลงำนวิจัยเพื อตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับ
อำจำรย์ นักวิจัย อย่ำงทั วถึง 

3. สนับสนุนทุนในกำรน่ำเสนอผลงำน และ
ตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัย 

 



แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรื อง กำรรับนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนรับประจ่ำปีกำรศึกษำ 2563   
วัตถุประสงค์ เพื อรับนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนรับ และมีรำยรับเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ่ำปี 
 

ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 
โอกาส 

ผล 
กระทบ ระดับ 

1. มีจ่ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำ
ในปีกำรศึกษำ 2563 ต ่ำ
กว่ำแผนรับ 

ด้ำนกำร
ด่ำเนินงำน 

1.1 ขำดกำรประชำสัมพันธ์กำรรับ
สมัครนักศึกษำแรกเข้ำ 

1.2 ขำดกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด่ำเนินกำรโครงกำรแนะแนว
กำรศึกษำเชิงรุกอย่ำงต่อเนื องที มี
ประสิทธิภำพ 

1.3 อัตรำกำรแข่งขันจำกสถำบันทำง
กำรศึกษำอื นค่อนข้ำงสูง 

1.4 ไม่มีหลักสูตรหรือสำขำวิชำที เป็น 
ที ต้องกำรในยุคปัจจุบัน 
 
 
 

4 4 สูงมำก 1. หำแนวทำงประชำสัมพันธ์/แนะแนว
กำรศึกษำเชิงรุก ในทุกสำขำวิชำ 

2. ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหำหลักสูตรและ
รำยวิชำให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในยุคปัจจุบัน เพื อให้สำมำรถ
แข่งขันกับสถำบันทำงกำรศึกษำอื นได้ 

3. พัฒนำอำจำรย์ประจ่ำให้มีควำมเข็มแข็ง
และควำมเชี ยวชำญเฉพำะด้ำน 

 


