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ค าน า 
 

  
 แผนการบริหารความเสี่ ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความส า คัญท่ีช่ วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ข้อมูลจาก
การประชุม เชิง ปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และตัวแทนจาก
หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย   
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หวังว่าแผน การบริหารความเสี่ยง  
ประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จะเป็นแนวทางก ารบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างม ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามค าสั่งที่  

136/2561 ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธาน และ รองคณบดี 
รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ  
  1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศแล ะการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  2. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  3. การเป็นแหล่งเรียน รู้และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
  5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรร มการ และมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  มีการน าข้อสังเกตจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ผลการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา  ข้อมูลการด าเนิ นงานของฝ่ายต่างๆ  
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้ดังนี้  
 

1. การระบุวัตถุประสงค์  
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จ ะสนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561-2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง  
5 ยุทธศาสตร์ จึงให้ก าหนดวัตถุปร ะสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดรับกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง  5 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุเป้าหมาย  ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561-2565 ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร ์ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้  

 2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน    
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
บุคลากร  
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 2.2 ความเสี่ยงภายนอก  หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร  
ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย  

 นอกจากนี้ยังก าหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิ งประจักษ์  จึงได้มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง  และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับได้  
 

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ  
  3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด  แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น  2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจษ.” และ 
“หน่วยงานภายใน  มจษ.” ตามล าดับ การประเมินโอกาสที่ ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณา
จากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามี
ส่วนงานย่อยจ านวนเท่าใดท่ีมีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ดังนี้ 

 

โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood : 

L) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1. โอกาสเกิดเชิง
ปริมาณระดับ 
มหาวิทยาลัย (L1) 

1 ครั้งในรอบ 5 ปี 1 ครั้งในรอบ 3 ปี 1 ครั้งในรอบ 1 ปี 1 ครั้งในรอบ 6 
เดือน 

1 เดือนต่อครั้ง 
หรือมากกว่า 

2. โอกาสเกิดเชิง
คุณภาพระดับ 
มหาวิทยาลัย (L2) 

ยากที่จะเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดแต่
นานๆ ครั้ง 

มีโอกาสเกิด
บางครั้ง 

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูง หรือ
บ่อยๆ 

มีโอกาสเกิดเกือบ
ทุกครั้ง 

3. โอกาสเกิดเชิง
ปริมาณระดับ 
มหาวิทยาลัย (L3) 

มีโอกาสเกิดน้อย
กว่า 5.0 % 

มีโอกาสเกิด  
5.1 – 20.0 % 

มีโอกาสเกิด 
20.1 – 50.0 % 

มีโอกาสเกิด 
50.1 – 80.0 % 

มีโอกาสเกิด
มากกว่า 80% 

 
3.1.2 การประเมินผลกระทบ  โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน  13 ลักษณะ คือ 

ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสามารถในการแข่งขัน  ความเสียหายด้านคุณค่าและ
ความดีงาม ด้านความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผล ด้านการด าเนินงานตามแผน ด้านความพึ ง
พอใจ ด้านผลงานวิจัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ด้านเป้าหมายขององค์กร  โดยรายละเอียด
ลักษณะความเสียหาที่จะเกิดขึ้นทั้ง 13 ด้าน มีดังนี้ 

  
ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 
(Impact : I) 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1. ด้านเวลา 
1.1 ความล่าช้า
ของโครงการที่ใช้
เงินลงทุนสูง 
(I1.1) 

 
ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
ไม่เกิน 45 วัน 

 
ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
46 - 90 วัน 

 
ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
91 - 135 วัน 

 
ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
136 – 180 วัน 

 
ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
มากกว่า 180 วัน 
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ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(Impact : I) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1.2 ความล่าช้า
ของโครงการ
ส าคัญ (I1.2) 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ
ไม่เกิน 90 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
91 - 180 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
181 - 270 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
271 - 360 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ 
มากกว่า 360 วัน 

1.3 ความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน
ตามปกติ (I1.3) 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 6 – 
12 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 13 – 
18 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 19 – 
24 วัน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
มากกว่า 24 วัน 

2. ด้านการเงิน 
2.1 จ านวนเงิน 
(I2.1) 

 
ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
10 ,001 – 50 ,000 
บาท 

 
50,001 – 250,000 
บาท 

 
250,001 – 
1,000,000 บาท 

 
มากกว่า 1,000,000 
บาท 

2.2 ความมั่นคง
ทางการเงิน (I2.2) 

สูญเสียเงิน  
0.1–0.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน  
1.0–1.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน  
2.0–4.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน  
5.0–9.99 % ของ
เงินสะสม 

สูญเสียเงิน 
มากกว่า 10% 
ของเงินสะสม 

3. ด้านชื่อเสียง
ของ องค์กร (I3) 

มีการเผยแพร่ข่าว
ทางลบเฉพาะ
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ท่ีไม่
อยู่หน้า 1 น้อย
กว่า 5 ฉบับ 

เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ท่ีไม่
อยู่ในหน้า 1 
มากกว่า 5 ฉบับ 

เป็นข่าวในทางลบ
ในหนังสือพิมพ์ท่ี
อยู่ในหน้า 1 น้อย
กว่า 5 ฉบับ 

เป็นข่าวทางลบใน
หนังสือพิมพ์ท่ีอยู่
ในหน้า 1 
มากกว่า 5 ฉบับ 

4. ด้าน
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
4.1 การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรม (I4.1) 

 
 
 
ไม่ได้รับประโยชน์
ตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้เต็มที่ 

 
 
 
เสียโอกาสในการ
พัฒนา /การเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

 
 
 
ความไม่บรรลุตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

 
 
 
เสียทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) โดยไม่
เกิดประโยชน์ 

 
 
 
เสียทรัพยากร 
(เงิน เวลา 
บุคลากร) โดยไม่
เกิดประโยชน์และ
ก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

4.2 การประเมิน
ในลักษณะ
นามธรรมจากการ
จัดอันดับ (I4.2) 

ไม่อยู่ใน 5 ล าดับ
แรกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 10 ล าดับ 
แรกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 15 ล าดับ 
แรกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 20 ล าดับ 
แรกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ไม่อยู่ใน 30 ล าดับ 
แรกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

5. ความเสียหาย
ด้านคุณค่าและ
ความดีงาม (I5) 

จ านวนกิจกรรมที่
ดีและส าเรจ็ลดลง 

ประชาคมใน
มหาวิทยาลัยอยู่
อย่างไม่เกื้อกูลกัน 

จ านวนนักศึกษา
สมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยลดลง 

มหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนจาก
สังคมลดลง  

สูญเสียอัตลักษณ์
และความเป็นตัวตน 

6. ด้านความ
ปลอดภัย (I6) 

เดือดร้อน ร าคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย
หรือไม่มีผลต่อ
สุขภาพ 

บาดเจ็บตอ้งรักษา บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

7. ด้านบุคลากร 
(I7) 

สร้างความไม่
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ 
ครั้ง 

สร้างความไม่
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

ถูกท าทัณฑ์บน 
คุณภาพชีวิตและ
บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานไม่
เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย 
ตัดเงินเดือน ไม่ได้
ขึ้นเงินเดือน 

ถูกเลิกจ้างออก
จากงาน และ
อันตรายต่อ
ร่างกายและชีวิต
โดยตรง 
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ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

(Impact : I) 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

8. ด้าน
ประสิทธิผล (I8) 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5–10% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 11–15% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 16-20% 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
เกิน 20% 

9. ด้านการ
ด าเนินงานตาม
แผน (I9) 

ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผนได้
มากกว่า 90% 

ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน  
80-89% 

ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน  
70-79% 

ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน  
50-69% 

ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผนน้อยกว่า  
50% 

10. ด้านความพงึ
พอใจ (I10) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า 80%  
ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า  
70-79% ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า  
60-69% ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
มากกว่า  
50-59% ขึ้นไป 

ระดับ 
ความพึงพอใจ
น้อยกว่า 50%  
ขึ้นไป 

11. ด้าน
ผลงานวิจัย (I11) 

มีผลงานวิจัย/
ด าเนินการวิจัย
เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมาย 

มีผลงานวิจัย
มากกว่าปีท่ีผ่าน
มา 

มีผลงานวิจัย
เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

มีผลงานวิจัยน้อย
กว่าปีท่ีผ่าน 

ไม่มีผลงานวิจัย/
ไม่มีการ
ด าเนินการวิจัย 

12. ด้านระบบ
เทคโนโลย ี(I12) 

เกิดเหตุเล็กน้อยที่
ไม่มีความส าคัญ 

เกิดเหตุเล็กน้อยที่
แก้ไขได้ 

ระบบมีปญัหาแต่
มีความสุญเสียไม่
มาก 

เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ 

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ IT ที่
ส าคัญทั้งหมดและ
เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ 

13. ด้านเป้าหมาย
ขององค์กร (I13) 

แทบไม่มี
ผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรเลย 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรน้อย 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรบ้าง 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรในระดับสูง 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของ
องค์กรในระดับสูง
มาก 
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4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดล าดับความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง จะใช้คะแนนที่เกิดข้ึนจาก ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือ  
โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ  (Impact) เมื่อได้ผลคะแนน
ดังกล่าวแล้ว จึง น ามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอ กาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความ
เสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามค าแนะน าของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้  
ดังตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1   ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

           

           โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)        

     การเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนและความหมายต่างๆ แสดงดังนี้  
 
        ระดับความเสี่ยงต่ า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม  ไม่ต้อง  
พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติม 
 
   ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้อง
ควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 
   ระดับความเสี่ยง สูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
   ระดับความเสี่ยง สูงมาก  ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(C
on

se
qu

en
ce

) 
Im

pa
ck
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5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 วิเคราะห์ความเสี่ยงโดย การประเมินโอกาสและผลกระทบ  ซ่ึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิง

ประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย  และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี  2560 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่  ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง   5  
ยุทธศาสตร์ รวม  11 ประเด็นความเสี่ยง ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้  

 
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค ์:  1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมทีักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
  2. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสรรถนะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม 
  3. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการตลาดแรงงาน 

กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

รวม 
การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความพร้อมส าหรับโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 

กระบวนการจัดการเรียน
การเรียนสอนบางรายวิชา
ไม่สอดคล้องในศตวรรษที่ 
21 

1.นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษา 
2.นักศึกษาขาดความช านาญเชิง
วิชาการในการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
3. นักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิต  

4 
(L3) 

/  5 
(I8) 

ผลการประเมิน
ทักษะของนักศึกษา
ต่ ากว่าเป้าหมายเกิน
ร้อยละ 20 

20 ระดับความเสี่ยง
สูงมาก 

กระบวนการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
จันทรเกษม 

คุณลักษณะบัณฑิตไม่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

กระบวนการทวนสอบหลักสูตรยัง ไม่
มีมาตรฐานที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
สถาบัน 
มาตรการควบคุม –  
ติดตามผลการทวนสอบจากคณะกรรม- 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

3 
(L2) 

/  3 
(I8) 

คุณภาพของ
หลักสูตรและ
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

9 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
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กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

รวม 
การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
-เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
สมรรถนะในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาหลักสตูรบาง
หลักสูตรยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

การพัฒนาหลักสูตรยังอยู่ใน รายวิชา
เดิมๆ/กรอบการพัฒนาหลักสูตรเดิมๆ 
มาตรการควบคุม –  
แผนพัฒนาหลักสูตรของคณะ 

3 
(L3) 

/  3 
(I5) 

จ านวนนักศึกษา
สมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยลดลง 

9 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 

กระบวนการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
-เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีความสามารถแข่งขัน 

จ านวนผลงานของ
บัณฑิต/ นักศึกษาในบาง
หลักสูตรที่ได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติมีน้อย 

การผลิตบัณฑิตยังไม่ตรงกับอัตลักษณ์
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
มาตรการควบคุม –  
แผนพัฒนาหลักสูตรของคณะ 

3 
(L3) 

/  2 
(I4.1) 

เสียโอกาสในการ
พัฒนา/การเพิ่มขีด
ความสามารถ 

6 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 

กระบวนการผลิตและ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
-เพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

จ านวนนักศึกษาลดลง 1.บางหลักสูตรไม่ตอบสนองกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และยังไม่
ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน 
2.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมายและขาดการประเมินผล 
3.การแข่งขันของมหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับสูง 

4 
(L3) 

/  5 
(I2.1) 

สูญเสียรายได้
มากกว่า 
10,000,000 บาท 

20 ระดับความเสี่ยง
สูงมาก 
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ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์:  1. มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาจากการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
  3. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

กระบวนการหลัก และผล
ที่ต้องการ (วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

รวม 
การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการจัดท างานวิจัย 
-เพื่อให้งานวิจัยด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดตามแผน 

นักวิจัยด าเนินการวิจัยไม่เป็นไป
ตามแผน 

- นักวิจัยไม่มีการวางแผนบริหาร
งานวิจัยที่ด ี
- ไม่มีการกระบวนการติดตาม
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

5 
(L1) 

  5 
(I9) 

การด าเนินงานไม่
บรรลุตามแผน 

25 ระดับความเสี่ยง
สูงมาก  

กระบวนการขอทุนวิจัย 
-เพื่อให้นักวิจัยได้รับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพิ่มข้ึน 

ทุนวิจัยภายนอกมีจ านวนน้อย -นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
-จ านวนนักวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัย
ภายนอกมีน้อย 
- ไม่มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุน
ภายนอก 

5 
(L3) 

  4 
(I11) 

ด้านผลงานวิจัย 20 ระดับความเสี่ยง
สูงมาก 

กระบวนการขอทุนวิจัย 
-เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ผลงานการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง  

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านชุมชนท้องถิ่นมีจ านวนน้อย 

นักวิจัยลงพื้นที่ส ารวจชุมชนค่อนข้าง
น้อย 

4 
(L3) 

  4 
(I4a) 

การประเมินใน
ลักษณะนามธรรม 

16 ระดับความเสี่ยง
สูง  
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กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น 

ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการเผยแพร่
งานวิจัยและการใช้
ประโยชน์ 
เพื่อให้ผลงานวิจัย
สามารถตีพิมพ์เผยแพร ่

จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ยังน้อย 

- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยมีจ านวนน้อย 
- นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการตีพิมพ์
เผยแพร ่
มาตรการควบคุม – 
ให้รางวัลแก่นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ 

3 
(L3) 

  2 
(I11) 

ด้านประสิทธิผล  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 5-
10% 

6 ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 

กระบวนการเผยแพร่
งานวิจัยและการใช้
ประโยชน ์
-เพื่อให้ผลงานวิจัยมีการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ยังน้อย 

งานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์ 
 

4 
(L3) 

  4 
(I11) 

ด้านผลงานวิจัย 16 ระดับความเสี่ยงสูง  
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ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เป้าประสงค ์:  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
  2. ท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างยั่งยืน 
  3. พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และส่งเสริมการบริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการปรับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Reprofiling) 
  4. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น 

ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการจัด
โครงการบริการ
วิชาการและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
-เพื่อให้โครงการบริการ
วิชาการสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อยา่ง
แท้จริง 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 

-โครงการบริการวิชาการไม่สามารถ
น าไปแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และ
ขาดการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 
(L2) 

  4 
(I4.1) 

ด้านความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

16 ระดับความเสี่ยงสูง 
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ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
เป้าประสงค ์:  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
  2. ทุนทางวฒันธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า 
  3. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น 

ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการจัดกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
-เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม   
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง 

ความแตกต่างทางความคิด 
ค่านิยม วัฒนธรรม ช่วงวัยที่
ต่างกัน  

สังคมเปิดกว้างเร่ืองการรับวัฒนธรรม 
ค่านิยมต่างชาติมากข้ึน ท าให้
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม
ของไทยเลือนหายไป  

4 
(L2) 

 

/ /  4 
(I4.1) 

 

เสียทรัพยากร (เงิน 
เวลา บุคลากร) โดย
ไม่เกิดไม่โยชน ์

16 ระดับความเสี่ยง
สูง 

กระบวนการจัดกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อบูรณาการการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม       
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนเมือง 
 
 

การสนับสนุน การ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
นานาชาตยิังมีน้อย 

หน่วยงานไม่ได้รับการสนับสนุนในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาต ิ
มาตรการควบคุม –  
ส่งเสริมให้มีโครงการเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ 

3 
(L1) 

 

/ / 3 
(I4.1) 

 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 
 

9 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
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กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมนิโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น 

ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการจัดกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าจากทุน
ทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ท าให้วิถีชีวิต
คนไทยเปลี่ยนแปลงไป 

ทุนทางวฒันธรรมไทย ถูกลดทอน
เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุค
ปัจจุบัน 
มาตรการควบคุม- 
โครงการ ใส่ใจวัฒนธรรม  
จัดกิจกรรม อบรมมารยาทไทยใส่ใจ
วัฒนธรรม 
 

โครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สอนนาฏศิลป)์ 
จัดกิจกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย(สอนนาฏศิลป)์ 
 

3 
(L2) 

 

/ / 3 
(I4.1) 

 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายของ
หน่วยงาน 

9 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
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ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์:  1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพร้อมสอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 
  3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับศตวรรตที่ 21 
  4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
  5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในในการบริหารงาน (SMART CRU) 

กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น 

ลักษณะความ
เสียหาย 

การบวนการบริหาร
จัดการงานพัสดุ 
-เพื่อให้ครุภัณฑ์มีเลข
ทะเบียนคุมครบถ้วนตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ.2560 

ครุภัณฑ์มีทะเบียนคุมไม่
ครบถ้วน 
 

1. ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์
ของหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
ในการก าหนดชื่อหรือเรียกชื่อของ
ครุภัณฑ์ส่งผลให้มีการออกหมายเลข
ครุภัณฑ์ซ้ าซ้อน 
2. ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่ได้
เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อมี
การตรวจรับพัสด ุ
3. หมายเลขครุภัณฑ์ลบเลือน จางหาย 
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานไม่ได้เขียนใหม่ 
 
 
 

3 
(L3) 

  4 
(I2.1) 

ผลกระทบความ
เสียหายด้านการเงิน 

12 ระดับความเสี่ยง
สูง 
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กระบวนการหลัก และ
ผลที่ต้องการ 
(วัตถุประสงค)์ 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความส าเร็จของ

ผลที่ต้องการ 

การประเมินโอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
รวม 

การแปลค่า 

คะ
แน

น 

มจ
ษ 

หน
่วย

งา
น 

คะ
แน

น 

ลักษณะความ
เสียหาย 

กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมนักศึกษา 
-เพื่อให้เป็นสถานศึกษา
ปลอดสิ่งเสพติด 
 
 
 

สิ่งเสพติดในมหาวิทยาลัย 1.ขาดความร่วมมือจากบุคคลที่
เก่ียวข้องในการก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
2.นักศึกษาไม่ตระหนักถึงโทษของสิ่ง
เสพติด 

4 
(L2) 

  5 
(I5) 

ผลกระทบความ
เสียหายด้านคุณค่า
และความดีงาม 

20 ระดับความเสี่ยง
สูงมาก 

การบวนการบริหาร
จัดการงานก่อสร้าง 
-เพื่อให้ระบบการก ากับ
ติดตามงานก่อสร้าง
เป็นไปตามงวดงาน เป็น
มาตรฐาน 
 
 
 
 

การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม 
งวดงาน (ทางเท้า,หอประชุม) 
 
 
 

1.มหาวิทยาลัยส่งมอบพื้นที่ให้
ผู้รับเหมาช้ากว่าก าหนด (อาคาร
หอประชุม) 
2.ผู้รับเหมาส่งงวดงานช้าเนื่องจาก
การบริหารงานภายในของบริษัท 
(ทางเท้า) 
มาตรการควบคุม - 
ผู้ควบคุมงาน ก ากับ ติดตามงานตาม
สัญญาและมีมาตรการลงโทษ 

3 
(L2) 

  3 
(I1.1) 

ผลกระทบความ
เสียหายด้านเวลา 

9 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
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8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 
 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
การด าเนินกิจกรรม/โครงการและก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  ตามตารางแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค ์:  1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
  2. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสรรถนะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม 
  3. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการตลาดแรงงาน 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจัดการ
เรียนการเรียนสอน
บางรายวิชาไม่
สอดคล้องในศตวรรษ
ที่ 21 

1. นักศึกษาขาดทักษะ
ทางด้านภาษา 
 

การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
โครงการ อบรมภาษาต่างประเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
กิจกรรม 1 อบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

ร้อยละของ นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนนักศึกษาที่
เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 30 
 
 

ร้อยละ 14 ศูนย์ภาษา  

2. นักศึกษาขาดความ
ช านาญเชิงวิชาการในการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
โครงการ อบรมและพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
กิจกรรม 1 อบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา 

 
 
จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

400 คน 

 
 

300 คน 

 
 
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 อบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด 

จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

200 คน 
 

- 
 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะทางหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม 2 พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
 
ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

 
 
- 
 
 
- 

คณะวิทยาศาสตร ์

3. นักศึกษาขาดทักษะการ
ใช้ชีวิตและทักษะทาง
อาชีพ 

อบรมทักษะการใช้ชีวิต 
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา 
กิจกรรม 1 ท าขวัญข้าว 
กิจกรรม 2 ลงแขกด านา 

 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
100 คน 

 

 
- 

 
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

โครงการ พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

คะแนนการประเมินคุณภาพการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ 
สกอ. ตัวบ่งชี้ทื่ 3.2) 

3.51 คะแนน - คณะวิทยาศาสตร์ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
กิจกรรม 1 การพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ : ชีวิตนอกร้ัว กลัวอะไร 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 90  - คณะศึกษาศาสตร์ 

โครงการ เตรียมความพร้อมบัณฑิต
ก่อนเข้าสู่อาชีพ 
กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ
มนุษยศาสตร์ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 600 คน - คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

จ านวนนักศึกษาลดลง 1. บางหลักสูตรไม่
ตอบสนองกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
และยังไม่ตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้เรียน 

- การจัดกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและประเทศ 

ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษา
ได้เป็นไปตามแผนเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 61 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน /ทุกคณะ 

2. กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ตรง
กลุ่มเป  าหมายและขาด
การประเมินผล 

- การจัดท างานวิจัย เพื่อค้นหา
แนวทาง และการรับฟังความ
คิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 

3. การแข่งขันของ
มหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง 

- ประเมินผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- เน้นเร่ืองของการประชาสัมพันธ์
และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ ์

ร้อยละของนักศึกษาที่สมัครเข้า
เรียนต่อจ านวนนักศึกษาที่ยืนยัน
เข้าสมัคร 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 52 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และทุกคณะ 
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ และส านัก
วิทยบริการฯ 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์:  1. มหาวิทยาลัยมีผลงาน การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาจากการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
  3. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นักวิจัยด าเนินการวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน 

- นักวิจัยไม่มีการวางแผน
บริหารงานวิจัยที่ด ี
- ไม่มีระบบติดตามงานวิจัยที่
มีประสิทธิภาพ 

-โครงการติดตามความก้าวหน้า
การวิจัย 

ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ทุนวิจัยภายนอกมีจ านวน
น้อย 

-นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
-จ านวนนักวิจัยที่เสนอขอทุน
วิจัยภายนอกมีน้อย 
- ไม่มีกลยุทธ์ในการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอก 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
-จัดท าระเบียบ/ประกาศในการ
หาแหล่งทุนภายนอก 
- สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่น 

จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุน
วิจัยภายนอก 

7 ล้านบาท  6 ล้านบาท 

มีชุมชนที่ได้รับการพฒันา
จ านวนน้อย 

นักวิจัยลงพื้นที่ส ารวจชุมชน
ค่อนข้างน้อย 

-โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
ชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละของโครงการวิจัยที่พัฒนา
ท้องถิ่นต่อจ านวนโครงการที่ได้รับ
ทุนวิจัย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ยังน้อย 

-งานวิจัยไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน ์
 

-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
กิจกรรมที่ 1 สังเคราะห์องค์
ความรู้จากงานวิจัย 
กิจกรรมที่ 2 น าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละงานวิจัยที่น าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารยท์ี่ท า
วิจัยและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 25 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เป้าประสงค ์:  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
  2. ท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างยั่งยืน 
  3. พันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ สนับสนุน และส่งเสริมการบริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคลอ้งกับการปรบั
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Reprofiling) 
  4. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบริการ
วิชาการน าไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย 

- โครงการบริการวิชาการ
ไม่สามารถน าไปแก้ปัญหา
ได้อย่างแท้จริง  
- ขาดการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

- โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 
   ชุมชนเขตจตุจักร,  เขตลาดพร้าว  
และจังหวัดชัยนาท 
- รณรงค์โครงการบริการวิชาการที่
แก้ปัญหาของชุมชนพื้นที่เขต
รับผิดชอบ 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 50 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง 
เป้าประสงค ์:  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเมือง ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
  2. ทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า 
  3. ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความแตกต่างทาง
ความคิด ค่านิยม 
วัฒนธรรม ช่วงวัยที่
ต่างกัน 

สังคมเปิดกว้างเร่ืองการรับ
วัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติ
มากข้ึน ท าให้วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม
ของไทยเลือนหายไป 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ 
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองอย่าง
ยั่งยืน 
- จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่
สอดแทรกในหลักสูตร เช่น ธรรมะ
รับอรุณ 
- จัดกิจกรรม อนุรักษ์มรดกไทย 
 (ถนนวัฒนธรรม) 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่
ความเป็นไทย และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองต่อ
จ านวนตามแผน 

ร้อยละ 80 - ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์:  1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพร้อมสอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 
  3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับศตวรรตที่ 21 
  4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
  5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมัยใหม่ มีการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในในการบริหารงาน (SMART CRU) 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ครุภัณฑ์มีทะเบียน
คุมไม่ครบถ้วน 

1. ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานมี
ความเข้าใจไม่ตรงกันใน
การก าหนดชื่อหรือเรียกชื่อ
ของครุภัณฑ์ส่งผลให้มีการ
ออกหมายเลขครุภัณฑ์
ซ้ าซ้อน 
2. ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานไม่ได้เขียน
หมายเลขครุภัณฑ์ทันทีเมื่อ
มีการตรวจรับพัสด ุ
3. หมายเลขครุภัณฑ์ลบ
เลือน จางหาย  

ทบทวนสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบกับที่
มีอยู่จริง 

ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน
ก ากับต่อครุภัณฑ์ที่มีทั้งหมด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 กองคลัง 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

 
ปัจจุบัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ไม่ได้เขียนใหม่ 

 
    

2.สิ่งเสพติดใน
มหาวิทยาลัย 

1. ขาดความร่วมมือจาก
บุคคลที่เก่ียวข้องในการ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาไม่ตระหนักถึง
โทษของสิ่งเสพติด 

โครงการรณรงค์การแต่งกายถูก
ระเบียบและห้ามใช้สิ่งเสพติดใน
สถาบัน 

ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่พบสิ่งเสพ
ติดต่อจ านวนนักศึกษาที่สุ่มตรวจ 
 

ร้อยละ 85 
 
 

- 
 
 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่ทราบถึงโทษ
จากสิ่งเสพติด 

ร้อยละ 100 - กองพัฒนา
นักศึกษา 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรั ฐยกระดับการ
ด าเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเก่ียวกับการด าเนินงาน 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเ ชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อก าหนดมาตรการ
ส าคัญในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวิจัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และเพ่ือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต า แหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตั ดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท า ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์  
สาธารณะของส่วนรวม และท า ให้ผลปร ะโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่ สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ใน
สังคม รวมถึงคุณค่า อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม  
ท่ามกลางผู้ทีจ่งใจกระท าความผิด  ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่ องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน  ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ี
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยร าชภัฏจันทรเกษม  ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission: COSO) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน 
 
วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
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 4) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน 
 
ค านิยาม 
 ผลประโยชน์ทั บซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์หรือ ข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ โดยผลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อส่วนรวม อาจ
กระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ผลที่เป็นตั วเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น โดยหมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย เช่น การรับบุคคลที่
เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าท างาน  หรือการแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่ ท าให้ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบว นการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท า ให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง  ผลประโยชน์ส่ วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส า คัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใ ด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 มหาวิทยาลัย ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ  ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยงทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
  
ตารางท่ี 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ  (ผลกระทบต่อบุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคฑัณฑ์ 



27 
 

ตารางท่ี 3 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ (ผลกระทบต่อองค์กร) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย 

   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ประเด็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

(ความเสี่ยง) 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการแบง่ซื้อแบ่ง
จ้าง  หรือเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

5 5 20  
(สูงมาก) 

1 

การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รับบริการที่ให้ของขวัญ เพื่อให้มีการ
ด าเนินการนั้นๆ ได้สะดวก 

1 5 5 
(ปานกลาง) 

 

มีการให้ของขวัญสินน้ าใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

 

การเบิกค่าตอบแทน มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
เป็นเท็จ 

2 4 8 
(ปานกลาง) 

 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

มีการน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ใน
เรื่องส่วนตัวเช่น การใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ  เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 3 12 
(สูง) 

3 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

1 4 4 
(ปานกลาง) 

 
 

บุคลากรภายใน
หน่วยงานขาดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎ ระเบียบ 
กฎหมาย เนื่องจากขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

3 5 15 
(สูงมาก) 

2 
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แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าที่ต้องการ 
30 ก.ย. 61 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง, 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ มี
การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  หรือ
เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท
หรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองพูดคุยได้ง่าย 
 

- ก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

จ านวนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน 

0 เรื่อง กองคลัง 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 1 ครั้ง กองคลัง 

บุคลากรภายใน
หน่วยงานขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผิด
กฎ ระเบียบ กฎหมาย 
เนื่องจากขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

- กิจกรรมการให้ความรู้แก่
บุคลากรหรือให้ค าแนะน าการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 ครั้ง สภาคณาจารย์ 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัวเช่น การใช้
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ  
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรหรือให้ค าแนะน าการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 ครั้ง สภาคณาจารย์ 

- การจัดท าทะเบียนควบคุมการ
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

ร้อยละของจ านวนหน่วยงานทีม่ีการ
จัดท าทะเบียนคุมต่อจ านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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10. งบประมาณ  
งบประมาณส าหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ใช้งบด าเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้วโดยมิได้ก าหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง  

 

11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน  
เมื่อท าการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทาง เลือกหนึ่ง หรือหลายทางเลือกร่วมกัน  (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การ

แบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้น ามาก าหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้  
1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้ก าหนดมาตรการที่ยกเลิกการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง  
2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง  ดังเช่น การจัดจ้าง

ผู้สอบบัญชีภายนอก ส านักงานตรวจสอบภายในจะได้น าเสนอหลักเกณฑ ์และก ากับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น  
3. การลดความเสี่ยง  เป็นการก าหนดมาตรการเชิงป้องกัน  เพ่ือไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดข้ึน  หรือหากไม่สามารถป้องกันได้มีการก าหนดมาตรการบรรเทาความ

เสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม  โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร  การป้องกันหรือการลดความเสียหาย  ได้โดยการ
ก าหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่เป็นก าหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลด
ความเสีย่ง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง  

4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ ในระดับต่ า หรือระดับปานกลาง และมหาวิทยาลัยได้ท าการ
ทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องก าหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ  

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะได้มีการก าหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป  
 

12. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง  
เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความ

เสี่ยงจากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานดังนี้  
1. ท าหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง  
2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยส าหรับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงา น ซึ่งจะท าให้

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปทิศทางเดียวกัน  และจะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดย รวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  และยังเป็นการรับฟัง
ข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับส าหรับเป็นข้อมูลการท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  

3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย  
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13. แนวทางการติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
การตดิตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ  
1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง  คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะ ติดตามการด าเนินงานต ามแผนบริหารความเสี่ยง และ ประเมินผลการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2561 จะได้มีการจัดท าแผนการติดตามและจัดท ารายงานผลการติดตาม 2 ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 ติดตามรอบ 9 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2561)  
 ครั้งที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2561)  

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


