


1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีการศึกษา 2558 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



2 
 

คํานํา 
 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2558-2559  ขึ้นเพ่ือใช้ในการกํากับ

ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมิให้มีความเส่ียงเกิดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงปีการศึกษา 2556-2557 ในด้านความเสี่ยงมีการวางแผน

ป้องกันไว้พบว่า  ได้มีการป้องกัน  ติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ ทั้งด้านการเงิน  ด้านวิชาการและความ

ปลอดภัย  ซึ่งปรากฏว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฉบับน้ี  มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและความคาดหวังที่จะ

เกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า  โดยเสนอให้มีแผนการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน  ด้านวิชาการและด้านความ

ปลอดภัยระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งคาดว่าจะเป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2 ปี

ข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม  พร้อมกับใช้เป็นแนวทางสําหรับทุกคณะ  วิทยาลัยและหน่วยงานภายในได้มีวิธีการป้องกัน

ความเสี่ยงร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรในการปฏิบัติงานในอนาคต 

 

 

 

       (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์   จนิายน) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ส่วนท่ี 1 
ความเป็นมา วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินการ 

………………………………………………………. 
 

1. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2556 – 2557 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามนโยบายของรัฐบาล  การดําเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการประเมินความสําเร็จและอุปสรรคของแผนบริหารความเสี่ยงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับได้
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2559 ให้ต่อเน่ืองและใช้เป็นแผนการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในช่วง ปีการศึกษา 2558 – 2559 และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
ทุกหน่วยงาน 
 

3. ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน 
 3.1 มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ีอรับผิดชอบการดําเนินงานโดยมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 3.2 ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลัก และประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินงานตามภารกิจ 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
 4.1 ศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และความสําเร็จจากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ในช่วงปี 2556 - 2557 โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.2 ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากหน่วยงาน เพ่ือดูผลสําเร็จจากการดําเนินงานและปัญหา อุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น 
 4.3 ระดมความคิดจากผู้ที่เก่ียวข้องจากการจัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี 2558 - 2559 
 4.4 เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร  
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและสภามหาวิทยาลัย 
 4.5 ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 4.6 หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนการบริหารความเสี่ยงไปดําเนินการจัดทําแผนของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/กอง 

4.7 มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประจําปีการศึกษา 2556 - 2557 
………………………………………………………….. 

 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมและดําเนินการโดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  โดยให้มีการประเมินตาม
แบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด แล้วจัดส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินผล 
  ผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556 – 2557 
มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  19  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  และ  27  กอง  รวมทั้งหน่วยงานเทียบเท่า  
ซึ่ง  19  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1.บัณฑิตวิทยาลัย 
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3.คณะนิติศาสตร์ 
4.คณะพยาบาลศาสตร์ 
5.คณะเภสัชศาสตร์ 
6.คณะมนุษยศาสตร์ 
7.คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
   และการสื่อสาร 
8.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10.คณะศึกษาศาสตร์ 
11.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12.คณะสหเวชศาสตร์ 
13.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
14.คณะสังคมศาสตร์ 
15.วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
16.สํานักหอสมุด 
17.วิทยาลัยนานาชาติ 
18.วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
19.วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน 

 

  คณะที่ไม่ส่งผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา  
2556 – 2557 ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1.คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.คณะแพทยศาสตร์ 
3.คณะวิทยาศาสตร์ 
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  สําหรับ กองและหน่วยงานเทียบเท่า ได้ส่งผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556 – 2557 ให้กับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมท้ังสิ้น  
27  หน่วยงาน ครบถ้วน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

1.กองกลาง 
2.กองกฎหมาย 
3.กองการบริหารงานบุคคล 
4.กองการศึกษาทั่วไป 
5.กองกิจการนิสิต 
6.กองคลัง 
7.กองบริการการศึกษา 
8.กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน 
9.กองบริหารการวิจัย 
10.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11.กองแผนงาน 
12.กองพัฒนากิจการต่างประเทศ 
13.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
14.กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด 

15.กองอาคารสถานที่ 
16.สถานการศึกษาต่อเน่ือง 
17.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18.สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
19.สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20.สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ 
21.สถานอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน 
22.สถานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
23.สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย 
24.อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 
25.สํานักงานตรวจสอบภายใน 
26.สํานักงานสภาอาจารย์ 
27.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผลการประเมินแผนการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556 – 2557 
ผลการประเมนิการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ  ของปี 

2556-2557  สรุปได้ดังน้ี 

1. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

 1.1 จํานวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ในระดับปริญญาตรี  มีแนวโน้มคงที่เฉลี่ยประมาณปีละ 4,700 คน ปริญญาโท

และปริญญาเอกลดลง  โดยรับได้ในปีการศึกษา 2556 จํานวน  5,793 คน  และปีการศึกษา 2557 จํานวน 5,449 คน 

เมื่อเทียบกับในปี 2555  รวมแล้วลดลง ร้อยละ 5.04  ต่อปี สาเหตุที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยได้กําหนดเกณฑ์รับเข้าที่มีมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นและมีนิสิตเรียนครบเวลาตามหลักสูตรแต่ไม่

สําเร็จต้องออกไปจากระบบจํานวนหน่ึง  ทําให้มีผลกระทบต่อเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าเล่าเรียน

การศึกษาลดลงประมาณปีละ 200 ล้านบาท 

 1.2 ด้านการเงิน ในช่วงปี 2556-2557  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย จํานวน 1,651.24 ล้าน

บาท  และ 1,954.20 ล้านบาท ตามลําดับและมหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ที่นํามาจัดสรร ในปี 2556  จํานวน  2,045.28 

ล้านบาท และปี 2557 จํานวน 2,325.88 ล้านบาท  งบประมาณเงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเป็นงบผูกพันการก่อสร้างตาม

โครงการของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใช้จ่ายเงินมาจากเงินรายได้มากกว่าเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 

70 

 ในช่วง 2 ปีดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินงบประมาณจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรทั้งเงิน

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้  ประมาณร้อยละ 45 ของงบดําเนินงานทั้งหมด  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

ที่รัฐบาลกําหนดไว้จะต้องไม่เกินร้อยละ 40  จึงเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณ  เรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่า

เกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 70 

 1.3 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรในปี 2556-2557 รวมเฉล่ียประมาณ 4,300 คน เป็นอาจารย์ประมาณ 1,400 คน 

ที่เหลือประมาณ 2,900 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุน  ในจํานวนน้ีได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ รวม 1,400 คน หรือร้อยละ 50 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

 ในด้านบุคลากรประเภทวิชาการ(อาจารย์)  มีจํานวนอาจารย์ที่ได้คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 65  ปริญญาโท 

ร้อยละ 35  ซึ่งวุฒิปริญญาเอกยังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดในเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อาจารย์วุฒิปริญญาเอก ได้เพ่ิมขึ้น 

ใกล้เคียงกับร้อยละ 70 ที่กําหนดเป้าหมายไว้ในปี 2560  ปัญหาที่พบคืออาจารย์ยังทํางานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  ไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ผลการประเมินของ สกอ. 

และสมศ.  อยู่ในระดับพอใช้ 
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1.4 ด้านครุภัณฑ์ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เริ่มก่อต้ัง  ต้ังแต่ปี 2533 จนปัจจุบันรวม 25 ปี  พบว่าครุภัณฑ์ในคณะที่ได้จัดต้ังขึ้น

ช่วงปี 2533-2540 มีสภาพชํารุดและไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการวิจัย  เช่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 

1.5 ด้านอาคาร  

 มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนรวมและอาคารบริหาร  รวมท้ังหมด  225 หลัง   มีอาคารที่ได้รับการก่อสร้างมา

เกิน 25 ปี เช่น อาคารม่ิงขวัญ  อาคารคณะเภสัชศาสตร์    อาคารคณะมนุษยศาสตร์  อาคารคณะสังคมศาสตร์  

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อยู่ในสภาพชํารุด  และระบบไฟฟ้าต้องปรับปรุงโดยด่วน 

1.6 ด้านพลังงาน 

 มหาวิทยาลัยมีนิสิตทั้ง 2 ปีการศึกษา เฉลี่ยประมาณปีละ 24,000 คน  บุคลากร 4,300 คน  รวมท้ังสิ้น 

28,300 คน  ในแต่ละปีจะมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค  นํ้าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  โทรคมนาคม  ระบบการขนส่ง  

ภายในมหาวิทยาลัย  ในแต่ละปีประมาณ 200 ล้านบาท  และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี เน่ืองจากมีปริมาณ

การใช้เพ่ิมมากขึ้น 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  งานบริการ

รักษาพยาบาลมีแผนการขยายเตียงจากเดิม  300 เตียงเป็น 500 เตียง  ในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอกมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2 เท่าในปัจจุบัน นอกจากน้ี ยังมีอาคารที่จะก่อสร้างกลุ่มอาคารอุตสากรรมบริการโรงพยาบาล

ทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์  อาคารสาธารณสุขศาสตร์  อาคารลานจอดรถ  และสํานักหอสมุด  คาดว่า

จะต้องใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15 ต่อปี 
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2. กระบวนการ (Process) 

ผลการประเมนิ ในปี 2556-2557  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดการเรียนการสอน 

ปี
การศึกษา 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

หลักสูตร
ปริญญาตร ี

หลักสูตร  
ป.บัณฑิต 

หลักสูตร
ปริญญาโท 

หลักสูตร ป.
บัณฑิตช้ันสูง 

หลักสูตร
ปริญญาเอก 

รวม
หลักสูตร 

2556 2 103 1 89 1 46 242 
2557 1 100 - 87 1 50 239 

 

พบว่ามีการยุบหลักสูตรระดับปริญญาตรีลงและเพ่ิมหลักสตูรปริญญาเอกขึ้นอีก 4 หลักสูตร 

ด้านการบริหารจัดการ 

 ปี 2557  มีการแบ่งส่วนงานเป็น 17 คณะ  5 วิทยาลัย  1 สํานัก  มีกองหรือเทียบเท่า 27 กอง  หน่วยงาน

หรือเทียบเท่างาน   2  หน่วยงาน โดยมีการจัดต้ังวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 1 วิทยาลัย คือวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 

และมีการแบ่งงานระดับภาควิชาและงานภายในคณะต่างๆเพ่ิมขึ้น 70 ภาควิชาหรือเทียบเท่า 

3. ผลผลิต – ผลลัพธ์ (Output-Outcome) 

 จํานวนผู้สําเร็จตามระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2555 – 2556 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

โดยเฉล่ียทั้ง 2 ปี ประมาณปีละ 6,000 คน เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประมาณ 4,600 คน  ปริญญาโทประมาณปี

ละ 1,000 คน  ปริญญาเอกประมาณปีละ 100 คน  พบว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะต้องมีการเพ่ิมศักยภาพ 

ให้มากขึ้น 

ปีการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

ปริญญา
เอก 

รวม 
(คน) 

ปกติ พิเศษ ปกติ ปกติ พิเศษ ปกติ 
2555 8 3,802 1,011 - 429 1,052 - 114 6,416 

2556 12 3,973 378 7 333 221 1 107 5,032 
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ภาวะการมีงานทําจากผลการสํารวจอยู่ในระดับร้อยละ 82 สาขาทีม่งีานทําตํ่ากว่าร้อยละ 70 คือกลุ่ม

สังคมศาสตร ์

จากข้อมูลผลการประเมินพบว่ามีโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้น  ดังน้ี 

ปี โครงการ งบประมาณ 
2556 322 179,374,597 
2557 417 298,812,553 
เพ่ิมขึ้น 29.5% 66.6% 

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ 

เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผลการประเมินโดยรวมจากองค์กรประเมิน

ในประเทศและต่างประเทศมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในลําดับที่ 9 – 13 ของประเทศ หน่วยงาน/

องค์กรที่ประเมิน มีเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน มีผลทาํให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยอมรับด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

-เว็บโบเมตริกซ์ (Webometrics) ปี 2014 (ครั้งที่ 2) 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกสใ์นเว็บไซต์ของ
สถาบันพิจารณาจากจํานวนลิ้งก์ที่เช่ือมโยงเข้าสู่เว็บน้ันๆ จากเว็บภายนอก โดยการสืบค้นจาก Search Engine และ
การนับเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถูกจัดอันดับที่ 12 ของประเทศ อันดับที่ 24 ของ South East 
Asia และอันดับที่ 909 ของโลก 

-URAP (University Ranking by Academic Performance) ปี 2013  
เป็นองค์กรต้ังอยู่ในประเทศตุรกีโดยได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยตามผลงานและสมรรถนะทางด้านวิชาการ 

ซึ่งมหาวิทยาลยันเรศวร อยู่อันดับที่ 12 ของประเทศ และอันดับที่ 1588 ของโลก 
-UI GreenMetric World University Ranking ปี 2013 
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ดําเนินการโดย University of Indonesia(UI) เพ่ือประเมินและ

เปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก 3 E’s ซึ่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่อันดับที่ 11 ของประเทศ และอันดับที่ 198 ของโลก 

-SCImago Institutions Rankings ปี 2013 
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการผลติและการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Scopus ได้แก่ งานวิจัย นวัตกรรม และเว็บไซต์สําหรับด้านงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่อันดับที่ 13 
ของประเทศและอันดับที่ 2,254 ของโลก 

-Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) ปี 2014 
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับในระดับสาขาวิชา คือ สาขาการศึกษา (Education) ซึ่งได้รับการ

จัดอันดับอยู่ลําดับที่ 5 ของประเทศ 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน ปีการศึกษา 2558 – 2559 

----------------------- 
 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดําเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2559   
แล้วมีความเหน็ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีปัจจัยเสี่ยงรวม  3 ด้าน คือ 

  1. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
  3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 โดยในแต่ละด้านมีประเด็นย่อยรวม 6 ประเด็น ดังน้ี 
  1.ความเสี่ยงด้านการเงิน 
   1.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น(เงินเดือนและสวัสดิการ) 
   1.2 เงินคงคลังมีจํานวนลดลง 
  2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
   2.1 ปรมิาณการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น 
   2.2 จํานวนนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มีจํานวนน้อย 
  3.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.1 อัคคีภัย 
   3.2 การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมการได้วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากค่าโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง 6 
ประเด็นตามข้อ 1 – 3 ข้างต้น โดยได้วิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO (Committee  of  Sponsoring Organization 
of the Tread  way  Commission ) ซึ่งเป็นการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยแบ่ง
ระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก, สูง,ปานกลาง, น้อย, น้อยมาก  โดยมีผลสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 – 2559 
ดังตารางต่อไปน้ี 

 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
โอกาส 

 
(1) 

ผลกระทบ 
 

(2) 

ผลลัพธ ์
 

(3)=(1)x(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(4) 
1. ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

1.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมมาก
ขึ้น(เงินเดือนและสวัสดิการ) 

3.72 3.61 13.43 
สีแดง  

ระดับที่ 1 

1.2 เงินคงคลังมีจํานวนลดลง 3.5 3.61 12.64 
สีแดง  

ระดับที่ 2 
2. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 ปรมิาณการใช้พลังงานเพ่ิม 
มากขึ้น 

3.06 3.06 9.36 
สีแดง  

ระดับที่ 4 
2.2 จํานวนนักวิจัยและผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์มีจํานวนน้อย 

2.67 3.00 8.01 
สีส้ม  

ระดับที่ 5 

3. ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.1 อัคคีภัย 2.17 3.06 6.64 
สีส้ม  

ระดับที่ 6 

3.2 การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 3.50 3.44 12.04 
สีแดง 

ระดับที่ 3 
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ระดับความเสีย่ง (Degree of Risks) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

    โอกาสท่ีจะเกิด 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการวิเคราะห์แล้วมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัย
จะต้องเฝ้าระวังใน 4 เรื่อง ดังน้ี 

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น(เงินเดือนและสวัสดิการ)     ซึ่งอยู่ในกลุ่มความเสีย่งสีแดง ระดับที่ 1 
2.เงินคงคลังมีจํานวนลดลง        ซึ่งอยู่ในกลุม่ความเสี่ยงสแีดง ระดับที่ 2 
3.การจราจรภายในมหาวิทยาลัย        ซึ่งอยู่ในกลุม่ความเสี่ยงสแีดง ระดับที่ 3 
4.ปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น       ซึ่งอยู่ในกลุม่ความเสี่ยงสแีดง ระดับที่ 4 

โดยมีรายละเอียดปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปน้ี 
  

ผลกระทบ        

5  = สูงมาก   

5 

  

 
 

   

ขอบเขต 

ความวิกฤติ 

4  = สูง  

4 

  

  

 

 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

3  = ปานกลาง   

3 

  

 

    ความเสี่ยงสูง 

2  = น้อย  

2 

       ความเสี่ยงปานกลาง 

1 = น้อยมาก   
1 

       ความเสี่ยงน้อย 

    
1 2 3 4 5 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

1.1 
1.2 
3.2 

2.1 

2.2 

3.1 
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1. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
     1.1 ค่าใช้จ่ายดา้นบคุลากรเพิ่มมากขึ้น(เงินเดือนและสวสัดิการ) 
ปัจจัยเสี่ยง 
 

1.การบริหารงานบุคคล มีแนวโน้มการจ่ายงบประมาณรายได้ ด้านบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น  

2.การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ    มีผลกระทบต่อรายจ่ายของส่วนกลางที่เพ่ิมขึ้น (ส่วนกลาง

ต้องจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับคณะ) โดยส่วนกลางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอาจารย์และ

นิสิตเพ่ิมมากขึ้น  

3.มีการจัดต้ังหน่วยงานทั้งระดับคณะ/ภาควิชา/กอง เพ่ิมขึ้นมีผลต่ออัตราการเพ่ิมบุคลากรและ

งบประมาณที่ผูกพันจะต้องจ่ายมากขึ้น 

4.รัฐบาลได้มีการปรับปรุงเงินเดือนของบุคลากรของข้าราชการ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป โดย
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 ทําให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้มาปรับเงินเดือนและสวัสดิการให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการ 
 

ผลกระทบ 
 1.งบผูกพันในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เริ่มสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ 

 2.มีการใช้เงินรายได้สะสมหรือเงินกองทุนคงยอดเงินต้นมาสมทบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 1.ชะลอการเปลี่ยนตําแหน่งจากระบบราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 2.พิจารณาการขยายเวลาสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) 

 3.ปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาล เรื่อง การจัดสรรเงินสําหรับค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัย 

 4.การพิจารณาจัดต้ังหน่วยงานใหม่ ในเรื่องการจ้างบุคลากรใหม่ ควรจะมีการโยกย้ายภายในก่อน ก่อนที่
จะเปิดรับสมัครจ้างบุคคลใหม่เข้ามาทํางาน เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณ 
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     1.2 เงินคงคลังมีจํานวนลดลง 
ปัจจัยเสี่ยง 

1.เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือประมาณการรายรับอาจสูงหรือตํ่ากว่า

รายรับจริง 

2.การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีสัดส่วนรายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่าย  

3.ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนทีกํ่าหนดไว้ ทําให้มีผลต่อการควบคุมการใช้จ่ายของงบประมาณ 

4.มหาวิทยาลยันเรศวรใช้เงินรายได้สะสมจํานวนมากเพ่ือเตรียมการเข้าสู่มหาวิทยาลยัช้ันนําในภูมิภาค  

5.มหาวิทยาลยันเรศวรได้ต้ังงบประมาณเพ่ือจัดการด้านหอพักนิสิต , จัดซื้อที่ดินหน้ามหาวิทยาลัยเพ่ือ

เตรียมการสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอาคารประกอบอ่ืนๆ ในช่วงทีผ่่านมา ประมาณ 1,000 

ล้านบาท เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้และบริหารสินทรัพย์ให้มีประสทิธิภาพ 
 

ผลกระทบ 
1.รายรับตํ่ากว่ารายจ่าย 

2.การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1.มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการเพิ่มรายได้ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะควรหารายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ  
2.มีการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้โดยเร็ว 
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2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     2.1 การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยง 

1.การใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

2.นิสิต/บุคลากร/บุคคลภายนอก ขาดระเบียบวินัยการจราจร 

3.ผู้ใช้รถขับขี่ด้วยความเร็วภายในมหาวิทยาลัย 

4.นิสิต/บุคลากร ส่วนใหญ่เดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคล 

5.เกิดมลพิษจากการจราจร 
 

ผลกระทบ 

1.เกิดอุบัติเหตุ 

2.การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ 

4.การจราจรติดขัด 

5.สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1. จัดระเบียบที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 

2. รณรงค์การปฏิบัติตามระเบียบวินัยการจราจร 

3. สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 

4. จํากัดความเร็วรถยนต์และจักรยานยนต์ 

5. ควรมีบทลงโทษในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย 

6. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรตามทางแยกให้เหมาะสม 

7. ส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ เช่น ปรับปรุงทางเท้า, สร้างทางจักรยานเพ่ิมขึ้น 

8. ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า 

 

  



 

17 
 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

     3.1 ปรมิาณการใชพ้ลังงานเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง 
1.จากการประเมินปริมาณการใช้พลังงานพบว่า มีอัตราไม่เพ่ิมมากนัก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก 

การก่อสร้างอาคารใหม่ เช่น อาคารอุตสาหกรรมบริการ อาคารสาธารณสุข อาคารทันตแพทยศาสตร์ และอาคาร
จอดรถยนต์ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามแผนการก่อสร้าง ทําให้การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว ค่าสาธารณูปโภคจะเพ่ิมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10/ปี 
 

ผลกระทบ 
1.มหาวิทยาลยัมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูง 

 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1.ใช้พลังงานทดแทนในบางอาคาร 

2.มีมาตรการจูงใจการประหยัดการใช้พลังงาน 

3.จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง

คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558 และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว  
จังหวัดสงขลา จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดตราด ในปี 2558 มีการประกาศเรื่องการค้าชายแดน ระบบธุรกิจ  
ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนากําลังคน การใช้ทักษะวิชาชีพ ภาษา 

จากนโยบาย ดั งกล่ า วถื อ ว่ า เ ป็น ปัจจั ยสํ าคัญที่ มหา วิทยาลั ยจะต้ อ ง เ ร่ งปรั บแผนกล ยุท ธ์ 
การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ทันกับทิศทางตามนโยบายดังกล่าวโดยเร็ว 
หากมหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการให้สอดคล้อง จะเกิดความเสี่ยงในแง่เรื่องการยอมรับทางวิชาการ และความเป็น
ผู้นําทางวิชาการในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมท้ังผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรจากภาครัฐเพ่ือสนับสนุน
โครงการตามนโยบาย 
 
 

 

 

( รายละเอียดดูในตารางที่ 6 - 9 ภาคผนวก ) 
----------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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ผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556 - 2557 
ตารางท่ี 1  ความเสี่ยงดา้นการเงิน : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น(เงินเดือนและสวัสดิการ) 
Financial Risk : Increasing Personnel Cost (Salaries and Fringe Benefits) 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเส่ียง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงาน 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.การบริหารงานบุคคล มีแนวโน้ม
การจ่ายงบประมาณรายได้ ด้าน
บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น  
2.การเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบ 
ประมาณมีผลกระทบต่อรายจ่ายของ
ส่วนกลางท่ีเพ่ิมขึ้น (ส่วนกลางต้อง
จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้กับคณะ) โดยส่วนกลาง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอาจารย์และ
นิสิตเพ่ิมมากขึ้น  
3.มีการจัดต้ังหน่วยงานทั้งระดับ
คณะ/ภาควิชา/กอง เพ่ิมขึ้นมีผลต่อ
อัตราการเพ่ิมบุคลากรและ
งบประมาณท่ีผูกพันจะต้องจ่ายมาก
ขึ้น 

1.วิเคราะห์กรอบอัตรากําลังของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพนักงานเงินรายได้  
2.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกประเภท 
(ผู้บริหาร/วิชาการ/สนับสนุน) อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
3.ลดจํานวนการจ้างบุคลากรใหม่ลง 
4.เกล่ียอัตรากําลังที่มีอยู่เดิมไปยังหน่วยงานที่ขาด
แคลนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
5.วิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายทางด้านบุคลากร 
6.ปรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลง 

2.00 3.00 2.00 2.00   -ดําเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กําหนด       
  -ต้องกํากับ
ดูแลใกล้ชิด 
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ตารางท่ี 2   ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน : ปรมิาณการใชพ้ลังงานเพิ่มมากขึ้น 
Operation Risk : Increasing Energy Consumption     

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเส่ียง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงาน 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2555  ดังนี้ 

ปี 2552   =  101,631,348.02  บาท 
ปี 2553   =  113,470,259.69  บาท 
ปี 2554   =  109,105,027.47  บาท 
ปี 2555   =  121,274,980.70  บาท 

2.ในช่วงปี 2556 - 2557 จะมีการก่อสร้าง
อาคารใหม่เสร็จส้ินจํานวน 24,320 ตร.ม. , 
การเพ่ิมเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลจาก 100 เตียง 
เป็น 400 เตียง และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้ในการสอนและการวิจัยเพ่ิมขึ้น 

มหาวิทยาลัยกําหนดแผนปฏิบัติการประหยัด
พลังงานในอาคารและหน่วยงานต่างๆ    
1.ประกาศ/แนวปฏิบัติในการประหยัดไฟฟ้า  
2.เปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอด LED หรือหลอด
ประหยัดไฟชนิดต่างๆ           
3.ให้คณะ/วิทยาลัย มีส่วนร่วมในการชําระค่า
กระแสไฟฟ้าของหน่วยงานตนเองเพ่ิมขึ้น   
ร้อยละ 20 , 25 , 30 , 35 และ 40 ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยให้
มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่
เหมาะสม 
4.ติดต้ังระบบควบคมุการใช้ไฟฟ้าแต่ละห้อง  
5.ซ่อม บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร
เรียน : ทุกภาคเรียน , อาคารสํานักงาน : ทุกปี 
6.ให้ลดการทํางานล่วงเวลาลง ยกเว้น
หน่วยงานท่ีมีความจําเป็น  
7.การให้บริการขอใช้สถานที่จากบุคคลภายใน/
ภายนอกให้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 
8.งดการใช้น้ําประปาในการรดน้ําต้นไม้ โดยใช้
น้ําจากสระและบ่อบําบัดแทน   
9.ให้มีคณะกรรมการพิจารณาลดการใช้
พลังงานทั้งมหาวิทยาลัยลง โดยเน้นการใช้
พลังงานทดแทนให้มากขึ้น 
10.ให้มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
สําหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ 
11.ให้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในอาคาร
ประหยัดพลังงาน 

3.00 1.00 2.09 2.00 
 

  -ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จตาม
กําหนด       
  -ต้องกํากับ
ดูแลใกล้ชิด 
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ตารางท่ี 3   ความเสี่ยงด้านการเงิน : เงินคงคลังมีจํานวนลดลง 
Financial Risk : Insufficient Reserved Fund 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเส่ียง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงาน 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้หรือประมาณการ
รายรับอาจสูงหรือตํ่ากว่ารายรับจริง 
2.การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
มีสัดส่วนรายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่าย 
3.ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนที่
กําหนดไว้  ทําให้มีผลต่อการควบคุมการ
ใช้จ่ายของงบประมาณ 
4.มหาวิทยาลัยนเรศวรใช้เงินรายได้สะสม
จํานวนมากเพ่ือเตรียมการเข้าสู่
มหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาค  
5.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ต้ังงบประมาณ
เพ่ือจัดการด้านหอพักนิสิต , จัดซื้อที่ดิน
หน้ามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมการสร้าง
อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
อาคารประกอบอ่ืนๆ ในช่วงที่ผ่านมา 
ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพ่ือประโยชน์
ในการเพ่ิมรายได้และบริหารสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.มหาวิทยาลัยได้ต้ังงบประมาณจากเงิน
รายได้เพ่ือสมทบค่าก่อสร้างอาคารใหม่
ตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา  เป็นเงิน 
427 ล้านบาท 

1.เพ่ิมการจัดหารายได้จากโครงการ/กิจกรรม
หรือแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น 
2.มีการวิเคราะห์และนําผลการวิเคราะห์ทาง
การเงินใช้ประโยชน์สําหรับวางแผนการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3.กําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
4.มีระบบและกลไก กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
5.มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
6.มีมาตรการเพ่ิมเงินรายได้จากการจัด
การศึกษาในสาขาที่มีต้นทุนสูงเป็นลําดับแรก 

3.00 3.00 2.46 2.50   -ดําเนิน 
การแล้วเสร็จ
ตามกําหนด     
  -ต้องเฝ้า
ระวังด้านการ
ใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายได้ให้
มากขึ้น 
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ตารางท่ี 4  ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน : จํานวนนักวิจัยและผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพ์มีจํานวนน้อย 
Operation Risk : Small Number of Researchers 

ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเส่ียง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงาน 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.จํานวนอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่
ทําวิจัยเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด
ภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวนน้อย   
2.สัดส่วนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมีจํานวนน้อย
และเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับการ
ประเมินเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัยได้
ดําเนินการเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรผลิตงานวิจัย ดังน้ี    
1.จัดโครงการอบรมและให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้
นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโสพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับ     
2.จัดระบบพ่ีเล้ียงนักวิจัยให้มีนักวิจัยอาวุโสเป็นที่
ปรึกษาในการทําวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.พัฒนานักวิจัยผ่านสถานความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่จัดต้ังขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.พัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์  ประสานงาน
และจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้และแหล่ง
ทุนภายนอกอ่ืนๆ                          
5.จัดระบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยเป็นกลุ่ม 
Cluster                 
6.จัดสรรงบประมาณมาเป็นรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ                        
7.จัดสรรงบประมาณมาเป็นทุนสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ    
8.สนับสนุนค่า page charge สําหรับงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับ     
9.ให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร
และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัล     
10.จัดงานประชุมระดับชาติ นเรศวรวิจัย เป็นประจํา
ทุกปีเพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้าง
บรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในร้ัวมหาวิทยาลัย    
11.ปรับระบบภาระงานสอนและภาระงานวิจัยให้ทํา
การวิจัยมากขึ้น 
12.ปรับระบบเพ่ิมขอ้มูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัยให้มาก
ขึ้นและมีความทันสมัย 
13.กําหนดมาตรการจ้างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามา
ช่วยงานด้านการวิจัยให้มากขึ้น 

3.00 3.50 2.03 1.91   -ดําเนิน 
การแล้วเสร็จ
ตามกําหนด    
  -ต้องกํากับ
ดูแลส่งเสริม
โดยใกล้ชิด 
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ตารางท่ี 5   ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน : การเกิดอัคคีภัย 
Safety Risk : Fire Hazard 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงาน 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.ผู้พักอาศัยในเขตมหาวิทยาลัยมีจํานวน
มาก ทั้งหอพักอาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
และมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเส่ียงสูง
ในการเกิดอัคคีภัย                                
2.อาคารปฏิบัติงานของคณะฯ/หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยบางแห่ง มีอายุการใช้
งานมานานกว่า 20 ปี  มีการเส่ือมสภาพ 
3.อาคารบางคณะมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์        
ในห้องปฏิบัติการท่ีมีมูลค่าสูง ไม่ได้มีการ
ประกันอัคคีภัย 

1.จัดทํามาตรการป้องกันอัคคีภัยของ
มหาวิทยาลัยและขอความร่วมมือจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2.ติดต้ังเคร่ืองตรวจจับควันในอาคารที่พักและ
อาคารปฏิบัติงาน สํารวจการใช้อุปกรณ์หรือ
สารไวไฟในอาคาร 
3.รณรงค์การรักษาความปลอดภัยในอาคาร
ปฏิบัติงานและท่ีพักอาศัย 
4.จัดให้มีเวรยามตรวจสอบความเรียบร้อย
ของอาคาร/ห้องพักเป็นประจํา 
5.จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการป้องกัน
อัคคีภัยในอาคาร มีการติดต้ังถังดับเพลิงอย่าง
เพียงพอ มีการซ้อมหนีไฟและการดับไฟเป็น
ประจําทุกปี 
6.ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้า
ในตัวอาคาร และทําการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่
ในสภาพดี 
7.ทุกคณะฯ/หน่วยงานควรจัดทําประกัน
อัคคีภัย 
8.รณรงค์ในการรักษาความปลอดภัยใน
องค์กรให้กับบุคลากร       
9.จัดให้มีระบบดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้มี
สภาพดี 
10.ให้มีระบบสํารองข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดจากอัคคีภัยหรือระบบการส่ือสารล้มเหลว   

2.00 3.00 1.85 2.54   -ดําเนิน 
การแล้ว
เสร็จตาม
กําหนด       
  -ต้องกํากับ
ดูแลใกล้ชิด 

 



 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2558 - 2559 

ตารางที่  6   ความเสี่ยงด้านการเงิน : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มมากขึน้(เงินเดือนและสวสัดิการ) 
Financial Risk : Increasing Personnel Cost (Salaries and Fringe Benefits) 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

กลยุทธ ์

ที่ใช ้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบ ดําเนินการเสร็จ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.การบริหารงานบุคคล มีแนวโน้มการจ่าย
งบประมาณรายได้ ด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น  
2.การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณมี
ผลกระทบต่อรายจ่ายของส่วนกลางที่เพิ่มขึ้น 
(ส่วนกลางต้องจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน
และสวัสดิการให้กับคณะ) โดยส่วนกลาง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอาจารย์และนิสิตเพิ่ม
มากขึ้น  
3.มีการจัดตั้งหน่วยงานทั้งระดับคณะ/
ภาควิชา/กอง เพิ่มขึ้นมีผลต่ออัตราการเพิ่ม
บุคลากรและงบประมาณที่ผูกพันจะต้องจ่าย
มากขึ้น 
4.รัฐบาลได้มีการปรับปรุงเงินเดือนของ
บุคลากรของข้าราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 เป็นต้นไป โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 
ทําให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้มาปรับ
เงินเดือนและสวัสดิการให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนของ
ข้าราชการ 

1.งบผูกพันในด้าน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่เริ่มสูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับ 
2.มีการใช้เงิน
รายได้สะสมหรือ
เงินกองทุนคง
ยอดเงินต้นมา
สมทบค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น 

3.72 3.61 2.00 3.00 Treat 1.ชะลอการเปลี่ยนตําแหน่งจากระบบราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
2.พิจาราณาการขยายเวลาสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) 
3.ปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาล เรื่องการจัดสรร
เงินสําหรับค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัย 
4.การพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในการจ้างบุคลากร    
ควรจะมีการโยกย้ายภายในก่อน ก่อนที่จะเปิดรับสมัครจ้าง
บุคคลใหม่เข้ามาทํางาน เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

30 ก.ย. 2559 

 
 



 

 

 

ตารางที่ 7   ความเสี่ยงด้านการเงิน : เงินคงคลังมีจํานวนลดลง 
Financial Risk : Insufficient Reserved Fund 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

กลยุทธ ์

ที่ใช ้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบ ดําเนินการเสร็จ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้หรือประมาณการรายรับ
อาจสูงหรือต่ํากว่ารายรับจริง                    
2.การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
มีสัดส่วนรายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่าย       
3.ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนที่
กําหนดไว้  ทําให้มีผลต่อการควบคุมการใช้
จ่ายของงบประมาณ 
4.มหาวิทยาลัยนเรศวรใช้เงินรายได้สะสม
จํานวนมากเพื่อเตรียมการเข้าสู่
มหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาค  
5.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดการด้านหอพักนิสิต , จัดซื้อที่ดิน
หน้ามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการสร้าง
อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
อาคารประกอบอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา 
ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ใน
การเพิ่มรายได้และบริหารสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. รายรับต่ํากว่า
รายจ่าย               
2. การบริหาร
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

3.50 3.61 3.00 3.00 Treat 1.มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ 
นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะควรหารายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย 
และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้
โดยเร็ว 
 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

30 ก.ย. 2559 

 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 8   ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน : การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
Safety Risk : Traffic 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

กลยุทธ ์

ที่ใช ้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบ ดําเนินการเสร็จ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.การใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัยเพิ่มมาก
ขึ้น 
2.นิสิต/บุคลากร/บุคคลภายนอก ขาดระเบียบ
วินัยการจราจร 
3.ผู้ใช้รถขับขี่ด้วยความเร็วภายในมหาวิทยาลัย 
4.นิสิต/บุคลากร ส่วนใหญ่เดินทางโดยพาหนะ
ส่วนบุคคล 
5.เกิดมลพิษจากการจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เกิดอุบัติเหตุ 
2.การสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3.เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็น
มลพิษ 
4.การจราจรติดขัด 
5.สถานที่จอดรถไม่
เพียงพอ 

3.50 3.44 2.00 3.00 
 

Treat 
 

1.จัดระเบียบที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
2.รณรงค์การปฏิบัติตามระเบียบวินัยการจราจร 
3.สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
4.จํากัดความเร็วรถยนต์และจักรยานยนต์ 
5.ควรมีบทลงโทษในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย 
6.ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามสี่แยก 
7.ส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ เช่น ปรับปรุงทาง
เท้า, สร้างทางจักรยาน 
8.ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

30 ก.ย. 2559 

 
  



 

 

ตารางที่ 9   ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน : ปรมิาณการใชพ้ลังงานเพิ่มมากขึ้น 
Operation Risk : Increasing Energy Consumption 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ 

กลยุทธ ์

ที่ใช ้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง กําหนดผู้รับผิดชอบ ดําเนินการเสร็จ 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1.จากการประเมินการบริโภคพลังงานพบว่า  
มีอัตราไม่เพิ่มมากนัก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากการก่อสร้างอาคารใหม่ เช่น อาคาร
อุตสาหกรรมบริการ อาคารสาธารณสุข อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ และอาคารจอดรถยนต์ 
ยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามแผนการก่อสร้าง  
ทําให้การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อส่ง
มอบงานเรียบร้อยแล้ว ค่าสาธารณูปโภค 
จะเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10/ปี 
 

มหาวิทยาลัย 
มีค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นในอัตรา 
ที่สูง 

3.06 3.06 3.00 1.00 Treat 1.ใช้พลังงานทดแทน 
2.มีมาตรการจูงใจการประหยัดการใช้พลังงาน 
3.จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลด
ต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

30 ก.ย. 2559 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว  
จังหวัดสงขลา จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดตราด ในปี 2558 มีการประกาศเรื่องการค้าชายแดน ระบบธุรกิจ  ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนากําลังคน การใช้ทักษะ
วิชาชีพ ภาษา 

 จากนโยบายดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งปรับแผนกลยุทธ์การผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ให้ทันกับทิศทางตามนโยบายดังกล่าวโดยเร็วหากมหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการให้สอดคล้อง จะเกิดความเสี่ยงในแง่เรือ่งการยอมรับทางวิชาการ และความเป็นผู้นําทาง
วิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนโครงการตามนโยบาย 












