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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 

   1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือว่าเป็นกลไกท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการ
ดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้    
เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร  การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ แนวทางการ
บริหารงานท่ีควรนํามาประยุกต์ใช้อย่างสม่ําเสมอ  การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เป็นการดําเนินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการดําเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ 
เกณฑ์ มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี : 
   1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กําหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ                
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น      
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) 
   2. เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนด ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารการจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ 3 การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557) 
   3. ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน พ.ศ.2555 กําหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการ
ปฏิบัติงานในเรื่องลักษณะของงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง (กรมบัญชีกลาง, 2554) 
   4. สํานักงบประมาณกําหนด หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน โครงการลงทุนโดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรก (สํานักงบประมาณ, 2555)
  5. ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจ (หน่วยงานภาครัฐ) นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในรายงานให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทุกปี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2554) 
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จากหลักการและความสําคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงขึ้น
โดยผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหาร
ปัจจัยควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการงานต่างๆ ลดสาเหตุและโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย 
ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น ควบคู่กับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือ
ลดโอกาสความผิดพลาด บกพร่องในการปฏิบัติงาน ลดการสูญเสียทรัพยากร และผลกระทบทางลบที่จะเกิด
ขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   

 
 

" ความรู้ดี มีคณุธรรม นําชุมชนพัฒนา " 
 

 
 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คูค่ณุธรรม 
2. วิจัยและพัฒนาองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสูช่มุชนและสังคม 
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้อง การของชุมชนและสังคม 
4. ทํานุบาํรุง เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดําริ และนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง 

 

 
 

 

“เป็นแหล่งเรยีนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน”์ 
 
 
 

" ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรบัทุกคน" 

 

2. ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

5. เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 

" บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี"  
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" บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา"  

 

 
 
 

" ความซ่ือสัตย์ อดทน มีจิตอาสา และรักษาสิ่งแวดล้อม"  
 

                                                                                       

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเป้าประสงค์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก 
เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    

เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
และนําไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม     
เป้าประสงค์ นําองค์ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ความรู้อ่ืนๆ      

ที่มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย      
เป้าประสงค์ มีผลงานเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาเพื่อทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และธํารง

รักษาความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

(องค์กรแห่งความเป็นเลิศ) (High Performance Organization : HPO) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น 

7. ค่านิยมโดยมหาวิทยาลัย 

8. กําหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 

9. ประเด็นยุทธศาสตร ์
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เป้าประสงค์ มีผลงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดําริและนโยบายการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้กําหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนงานและโครงการ ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
                   ของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและสังคมโลก 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ การเรียนการสอนที่    
มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” ตามวิชาการ  
วิชาชีพ มีแนวทางที่สําคัญ เช่น พัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนานักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์จริง 
และเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เป็นนักวิชาการ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เพ่ือเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” มีแนวทางที่สําคัญ เช่น เพ่ิมจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก วางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสร้างระบบสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา สนับสนุนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีแนวทางที่สําคัญ  
เช่น จัดสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนการสอน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีแนวทางที่สําคัญ 
เช่น พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปลูกฝังและสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมทางวิชาการประจําปีเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ 

          ต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนการสร้าง

ผลงานวิจัยและวิชาการ มีแนวทางท่ีสําคัญ เช่น พัฒนาปัจจัยพ้ืนที่ฐานที่จําเป็นต่อการวิจัย พัฒนาระบบบ่มเพาะ
นักวิจัยรุ่นใหม่และระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย และจัดสรรงบประมาณการทําวิจัยที่เหมาะสมเป็นธรรม เป็นต้น  

กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นท่ียอมรับระดับชาติ
และนานาชาติมีแนวทางที่สําคัญ เช่น ส่งเสริมงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ชุมชน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีแนวทางที่สําคัญ เช่น จัดโครงการสํารวจและเผยแพร่งานวิจัยกับ
ชุมชน และสร้างความตระหนักต่อการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมี
แนวทางที่สําคัญ เช่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก และส่งเสริมการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยนําศักยภาพเด่นไปร่วมวิจัย เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการทางวิชาการ มีแนวทางที่สําคัญ เช่น 
จัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริการทางวิชาการโดยตรง สร้างช่องการเผยแพร่ความรู้ และสร้างระบบ
หรือกลไกในการบริการทางวิชาการที่ชัดเจน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมบนฐาน
ความเช่ียวชาญและเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นพ่ึงพาตนเองได้      
มีแนวทางที่สําคัญ เช่น สํารวจความต้องการในการรับบริการทางวิชาการของชุมชน และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บริการทางวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
มีแนวทางที่สําคัญ เช่น นําความรู้จากการบริการทางวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ       
มีแนวทางที่สําคัญ เช่น ฝึกอบรมทักษะการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่บุคลากรท้ังฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการทางวิชาการตามศักยภาพและจุดเด่นที่มี เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางที่สําคัญ 
เช่น พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความชัดเจน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้างผลงาน องค์ความรู้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย  
บนฐานภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีแนวทางที่สําคัญ เช่น สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย มีแนวทางที่สําคัญ เช่น พัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนะธรรม  
และส่งเสริมการบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางที่
สําคัญ เช่น จัดอบรมหรือส่งบุคลากรไปอบรมพัฒนาด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างคุณค่าและ  

เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร มีแนวทางที่สําคัญ เช่น สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเก่ียวกับหลัก      
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมทุกหน่วยงานให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ
พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารทรัพย์สิน รายได้ และการใช้ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
และหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางที่สําคัญ เช่น จัดหารายได้ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางที่สําคัญ เช่น ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมมาตรฐานสําหรับการประหยัด
พลังงานแก่นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนที่มีคุณภาพและ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้องค์กร มีแนวทางท่ีสําคัญ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเพ่ือพัฒนาองค์กรร่วมกัน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมสภาพแวดล้อม บรรยากาศการพัฒนาบุคลากรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) มีแนวทางที่สําคัญ เช่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และพัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริม สืบสานแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม ตามแนวทางพระราชดําริ  
มีแนวทางที่สําคัญ เช่น ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวทางพระราชดําริ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูช้ันสูง  
มีแนวทางที่สําคัญ เช่น พัฒนาระบบและกลไกการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น  
ตามพันธกิจเพ่ือความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีแนวทางที่สําคัญ เช่น สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร  
เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
  การบริหารจัดการความเสี ่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีเป้าหมาย            
ในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
   2. ผู้บริหารทุกระดับใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3. บุคลากรระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย แนวทางที่กําหนด 
  4. เพ่ือการควบคุมความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้น หรือยอมให้เกิดขึ้นในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
      
 
 

 

เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน อันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  1. ให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย      
โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม การบริหารความ
เสี่ยงของทุกหน่วยงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทําข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนําผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
   3. ทุกหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าใจและให้
ความสําคัญ กับการช้ีบ่งและการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการ
ระบุ ประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   4. ให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก 
โดยมีระบบและกลไกในการกํากับ ดูแล และกําหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบและเคร่งครัด 
   5. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ 
   6. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานตามปกติ 

1. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                 
มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือกําหนดประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือให้การจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และหน่วยงานย่อย เกิดความชัดเจนและเป็นไปเพ่ือการควบคุมความเสี่ยง     
ที่อาจเกิดขึ้น 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการความเส่ียง มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
หน่วยงานภายใน ต้องมีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี  ที่สอดคล้องเก่ียวโยงกันไปจนถึง
ระดับหน่วยงานย่อย ระดับแผนงาน/ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล  

4. เพ่ือจัดทําแนวทางการติดตาม ประเมินผล การดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง   
มีความชัดเจน 
 
   
 

3. วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

4. ความหมายและคาํจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ควรทําความเข้าใจ
กับความหมายของคําที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
   1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การ
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดําเนินภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต      การวิจัย การบริหารวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานด้านการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งความเสี่ยงจําแนกประเภทความเสี่ยงได้ ดังน้ี 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
- ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) 
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk) 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Risk) 
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information and Technology Risk) 
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คําอธิบายความเสี่ยง สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังน้ี 
  1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
                        (1) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์
เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน อุบัติเหตุ 
       (2) ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาดแคลน
เงินทุน กู้ยืม ขาดสภาพคล่อง ความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายบัญชี 
         (3) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนด หรือดําเนินนโยบาย      
กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร  
    (4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
  2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย  
                        (1) ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรม  
        (2) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง  
         (3) ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม   
        (4) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
       (5) ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
       (6) ภัยธรรมชาติ 
 
  

      (7) ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน 

ความเสี่ยงตามแนว The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) จําแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป การจัดสรรไม่เพียงพอ 

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายท่ีมีอยู่
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
   2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยต้องระบุว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร และทําไม 
ทั้งน้ีสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
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   3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงน้ัน ๆ 
 

   * โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ ความเสี่ยง ซึ่งจําแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
    ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดน้อยมาก 
   ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดน้อย  
   ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดสูง 
   ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
    * ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequent : C) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จําแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก 
   ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย   
   ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง 
   ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก 
 

  4. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณได้จากสูตร 
   ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : D) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
(Likelihoods) x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequent) 
                             หรือ   D    =  L x C 
  5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 
* หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (หน้า 28) 
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การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไป มี 4 แนวทาง ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันท่ีจะยอมรับ เนื่องจากไม่ Risk Acceptance Take 
    คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ (Accept)  
    ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสมํ่าเสมอ   
2. การลด การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางาน Risk Reduction Treat 
    หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย  (Control)  
    หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้    
    เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน   
3. การกระจายหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความ Risk Sharing Transfer 
    เสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการทําประกันภัย (Transfer)  
    กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน    
    (Outsource)   
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ใน 
    ระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ  
    กิจกรรม ท่ีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

ทั้งน้ี วิธีจัดการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียว ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเส่ียง หรืออาจ
เลือกการควบคุมหลายอย่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเพียงเร่ืองเดียว 
   6. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทํา
เพ่ือลดความเสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังตารางที่ 2 คือ 

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม 
 

ศัพท์ที่ใช้ ประเภทการควบคุม 

1. Preventive Control การควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัด 
 โครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
  

2. Detective Control การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นการควบคุมท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาด 
 ท่ีเกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน 

ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
  
3. Directive Control การควบคุมโดยการชี้แนะท่ีส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

 
4. Corrective Control การควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง 
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การควบคุมตามประเภทต่าง ๆ และวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นหลักการทางด้าน
ความคิด  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการนําไปใช้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ 

 

   7. การบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจการ 
รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับ
ของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
  8. ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย 
เช่น ภูมิอากาศ อุบัติภัยต่าง ๆ 
   9. ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการ
ดําเนินการ จําเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นน้ันปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ปัญหาอาจ
มิได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหน่ึง ก็คือ ผลใดๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้
กลายเป็นปัญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมาก-น้อย
แตกต่างกัน 
  10. การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถ่ีในการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายคร้ัง จะแตกต่างกันไปของแต่    
ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหน่ึงที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เน่ืองจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการ
ปฏิบัติงาน ความแตกต่างของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของ  
แต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม 
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  5. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียง โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ขึ้นตรงต่ออธิการบดีและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

สภามหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(ค.ต.ง.) 

คณะกรรมการพฒันาระบบ 

(ก.พ.ร.) 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน 

คณบดี / ผูอํ้านวยการ 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานย่อย 

การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
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  การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีกระบวนการ
ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กาํหนดประเด็นความเส่ียง 

วิเคราะหค์วามเส่ียง 

คดัเลือก

ความเส่ียง 
ความเส่ียงปานกลาง , ตํา่ ยอมรบัความเส่ียง 

ความเส่ียงสงู, สงูมาก 

ประเมินการควบคุม 

พิจารณา

การควบคุม 
ดําเนินการตามการควบคุม มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

Y 

ไม่มีการควบคุม / 

 มีการควบคุมไม่เพียงพอ 

แผนการบริหาร 

จดัการความเส่ียง 

เสนอสภามหาวิทยาลยั 

N 

N 

Y 
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1. กําหนดประเด็นความเสี่ยง  
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการ
ติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปี 2557 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกําหนดประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมและสังคม  
3) บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
4) ทํานุบํารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5) พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดําริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูช้ันสูง 
 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 7 เมษายน 2558    
ได้ให้ข้อเสนอแนะ  ให้กําหนดประเด็นพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาเป็นประเด็นความเสี่ยงของแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558   

   สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 23 เมษายน 2558  สภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ข้อเสนอแนะการกําหนดประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญของมหาวิทยาลัยดังน้ี  

   1) รายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ควรระบุช่ือ
คณะกรรมการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแนบท้ายให้ชัดเจน   

   2) มหาวิทยาลัยควรต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านเพ่ือช่วยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ที่ส่งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือลดความเสี่ยงในประเด็นที่ 1 

   3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรรายงานรายละเอียดความเสี่ยงแต่ละด้าน เช่น ด้าน
รายได้ที่ลดลงมีรายได้ประเภทใดบ้าง และหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากน้ีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพราะเหตุใด และแนวทางที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างไร   

   4) มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานจัดการความเสี่ยงให้ลดลง โดย
กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามทุก 1-2 เดือน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง 

   5) มหาวิทยาลัยควรประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร ทั้งน้ีเพ่ือ
กําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
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2. กําหนดรายการความเสี่ยง/ทบทวนผลการจดัการความเส่ียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

     การกําหนดรายการความเส่ียง ทําโดยการสัมมนากลุ่มย่อยของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  มีการจัดระดับความเสี่ยง (D) โดยนําระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (L) คูณ ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียง (C) แล้วนําค่าคะแนนที่ได้ไปจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
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รายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.จํานวนอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ
ลดลง 
(ด้านยุทธศาสตร์) 

1.1 ภาระงานสอนมาก 
แผนงาน/กิจกรรม 
1.1.1 กําหนดภาระงานที่
ชัดเจน 
1.1.2 จัดทํากรอบอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการให้
เหมาะสม 

1. มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และแนวทางการพิจารณาหลักสูตร ในการ
ประชุมพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2557 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาระเบียบ
วาระและมีมติดังนี้ 
  (1.) ภาระงานสอนนักศึกษาภาคในเวลา
ราชการขั้นต่ํา 12 คาบ/สัปดาห์ 
  (2.) ภาระงานสอนนักศึกษาภาคในเวลา
ราชการส่วนเกินจากข้อ1 ได้ไม่เกิน 6 คาบ/
สัปดาห์ 
  (3.) ภาระงานสอนนักศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการไม่เกิน 9 คาบ/สัปดาห์  
ซึ่งภาระงานสอนดังกล่าวนี้จะนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจําใน
ภาคเรียนที่ 2/2557 
2. กองนโยบายและแผนเสนอกรอบอัตรากําลัง
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม 2557  
โดยจัดทํากรอบภาระตามแนวที่ สกอ.กําหนด 
 
 
 
 

ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

 มากกว่า
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 15.49  - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองบริหารงานบุคคล 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การพิจารณาผลงาน 
โดยมีผู้เสนอ
ข้อพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ปี 2557 
จํานวน 33 คน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  

3. การปรับการเรียนการสอนภาคนอกเวลา 
โดยลดวันจัดการเรียนการสอนภาคนอก
เวลาจากทุกวัน เป็นมีการเรียนการสอน
เฉพาะวันจันทร์ อังคาร เสาร์-อาทิตย์ ทําให้
อาจารย์มีเวลาในการพัฒนาตนเอง 

    - สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองบริหารงานบุคคล 

 

 1.2 ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการ ผลประโยชน์
เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งเชิง
วิชาการ และการทําผลงาน
วิชาการ 
แผนงาน/กิจกรรม 
1.2.1 ค่ายพัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีการกระตุ้นและผลักดันให้
บุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้มีการ
ดําเนินการดังนี้ 
1. วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ประชุมชี้แจงการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ศรุดา  
ปัญญาโรจน์รุ่ง (เลขานุการคณะกรรมการ 
กพว.) 
2. วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 เข้าค่ายเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
3. ติดตามผลการเขียนผลงานทางวิชาการ 
โดยให้ผู้เข้าค่ายรายงานผลความคบืหน้า 
4. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 
มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ฉบับที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ที่จะเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการขอรับการประเมินผล 

กองบริหารงานบุคคล 
 

1. การไม่ปฏิบัติตาม
คู่มือการจัดทํา
ผลงานวิชาการ 
2. การเรียบเรียง
ผลงานวิชาการมี
คุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ และผู้เขียน
ปรับปรุงแก้ไขล่าช้า 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  การสอนก่อนขั้นตอนอื่น และสามารถเก็บ
ผลการสอนได้เป็นเวลา 2 ปี ทําให้มีผู้ขอรับ
การประเมินผลการสอนในปีงบประมาณ 
2557 จํานวน 12 ราย 
5. วันที่ 22 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่พนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ รุ่นที่ 1 
6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รุ่นที่ 1 
และกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเขียน
ผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุม ครั้งที่ 1 
7. วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ รุ่นที่ 1 และ
กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการรุ่นที่ 1 รายงานความ
คืบหน้าในการเขียนผลงานทางวิชาการต่อที่
ประชุม ครั้งที่ 2 
8. วันที่ 22 กันยายน 2557 ประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ รุ่นที่ 1 และ
กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการรุ่นที่ 1 
รายงานความคืบหน้าในการเขียนผลงานทาง
วิชาการต่อที่ประชุม ครั้งที่ 3 
 
 

   กองบริหารงานบุคคล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      ในปีงบประมาณ 2557 มีจํานวนยื่นสอบ
สอน จํานวน 12 คน และผ่านการสอบสอน
จํานวน 9 คน  เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ จํานวน 5 คน 

   กองบริหารงานบุคคล 
 

 

 
  

หมายเหตุ  ขอ้มูลสารสนเทศ (ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2557) 
1. บุคลากรสายวิชาการ จํานวน  364 คน 
2. บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 47 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.92) 
3. บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จาํนวน 15 คน 
4. บุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558  จํานวน 7 คน 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (วันที่ 7 เมษายน 2558) 

1. คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเข้าโครงการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างเข้มข้น 
มอบกองบริหารงานบุคคลประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอผลงานแล้ว ให้ทราบผลการพิจารณาอย่างเป็นไปตาม
มาตรฐานและรวดเร็ว 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. รายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

(ด้านทรัพยากร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จํานวนนักศึกษาลดลง 
แผนงาน/กิจกรรม 
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และ
ผู้เรียน 

  1. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ใช้
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ    
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น  
  2. มีรายงานการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 
2557 รายงานจํานวนนักศึกษา 4 ปีย้อนหลัง 
และจัดทําร่างกําหนดการรับสมัครนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2558  
  3. มีการจัดกิจรรมบริการวิชาการแก่สังคม
พร้อมด้วยการแนะแนวการศึกษา ณ 
สถานศึกษา  
  4. จัดให้มีการแนะแนวศึกษาต่อโดยการส่ง
จัดหมายไปยังโรงเรียนมัธยมต่างๆ และให้
รุ่นพี่เชิญชวนรุ่นน้องมาเข้าศึกษาต่อ 
  5. มหาวิทยาลัยมีการประชุมพิจารณา
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรงุหลักสูตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
16 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 
ชั้น 12 อาคารสํานักงานอธิการบดี มจษ. 
6. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
และปรบัปรงุหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์ 
 
 

ร้อยละของรายได้
มหาวิทยาลัยที่
ไม่ใช่งบประมาณ
แผ่นดิน   

 

มากกว่า 
40% 

45.11% - คณะ  
- สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 

บรรลุเป้าหมาย 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)” จํานวน 2 ครั้ง โดยมีการ
จัดอบรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ก.ค. 2557  
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชัน้ 3 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มจษ. และจัดอบรมครั้งที่ 
2 ในวันที่ 6-8 ส.ค. 2557 ณ โรงแรม ทราย
สวรรค์ บีซ รีสอร์ท อําเภอ  สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   - คณะ  
- สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 

บรรลุเป้าหมาย 

2.2 นักศึกษาออกระหว่าง
การศึกษา (Drop out)  
จํานวนมาก 
แผนงาน/กิจกรรม 
2.2.1 วิจัยสาเหตุ และ
แนวทางการแก้ปัญหา
นักศึกษาออกระหว่าง
การศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มี
ความประสงค์จะออกระหว่างการศึกษา เพื่อ
เก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนา หรือปรบัปรงุต่อไป  
2. มีการจัดทํา 
- คู่มือการให้คําปรึกษาวิชาการ 
- กิจกรรมพบที่ปรึกษา 
- อาจารย์ในคณะมีการจัดทําตารางให้
นักศึกษาเข้าพบ 
3. มีการตั้งกลุ่ม FB เพื่อให้คําปรึกษากับ
นักศึกษา  
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ได้มีการทําวิจัย
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหานักศึกษาออก
ระหว่างการศึกษา โดยจะขอรับสนับสนุนทุน
ในปี 2558 ต่อไป 
5. มีการติดตามนักศึกษาที่มีการออกระหว่าง
การศึกษาในปี 2557 พบว่า นักศึกษาออก
ระหว่างการศึกษาลดลง โดยมีร้อยละของ  

- คณะ  
- สถาบันวิจัยฯ 

1. ปัญหามาจาก
สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทําให้
นักศึกษาบางคนไม่
สามารถชําระ
ค่าลงทะเบียน  
รวมถึงค่าครองชพีที่
สูงขึ้นได้  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.51 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ปี 2557) 

   

  

2.3 การบริหารทรัพย์สิน 
และสิ ท ธิ ป ระ โยช น์ข าด
ประสิทธิภาพ 
แผนงาน/กิจกรรม 
2.3.1 ทบทวนกฎระเบียบที่
เ กี่ยว ข้องกับการบ ริหาร
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ตาม
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 
6/2557 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมี
นโยบายบริหารจัดการเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จันทรเกษม 

 

2.4 การหารายได้เพิ่มเติม
จากแหล่งภายนอกมีน้อย 
แผนงาน/กิจกรรม 
2.4.1 จัดทําแผนการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

1. มีการกระตุ้นให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัย 
จากหน่วยงานภายนอก และบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น  

- คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูลสารสนเทศ (ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2557) 
1. รายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2557     754,819,981.08 บาท 
2. รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน  414,302,930.89 บาท 
3. รายได้จากเงินบํารุงการศึกษา  270,498,806.85 บาท 
4. รายได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ (ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าเช่า, การจัดโครงการ)    70,018,243.34 บาท 
5. รวมรายได้อื่นที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน 340,517,050.19 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 45.11) 
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (วันที่ 7 เมษายน 2558) 
1. มอบฝ่ายเลขากําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวาระการจัดหารายได้และทิศทางของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทบทวน

วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 
2. มอบทุกคณะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานที่เป็นการจัดตั้งหน่วยงาน จัดหารายได้ เช่น สาขาคหกรรมจะเป็นผู้ดูแลการจัดทําของว่างเพื่อ

จําหน่ายในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก  ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. รายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
(ด้านทรัพยากร) 

3 . 1  ค่ า ใ ช้ จ่ า ยป ระจํ า ที่
จําเป็นสําหรับการบริหาร
จัดการเพิ่มมากขึ้น 
แผนงาน/กิจกรรม 
3 . 1 . 1  วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายประจํา เพื่อกําหนด
แนวทางการลดต้นทุน เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี ้ย
ประชุม  ค่าล่วงเวลา  วัสดุ
สิ้นเปลืองฯ 

ปีงบประมาณ 2557 มีค่าใช้จ่ายประจําปี 
จํานวน 515,008,344 บาท จากรายได้
ทั้งหมด จํานวน 754,819,981.08 บาท คิด
เป็นร้อยละ 68.22  

ร้อยละของ
รายจ่ายประจํา 
จากรายได้ทั้งหมด
ทั้งหมดลดลง 

ต่ํากว่า 60 %  68.22 - กองคลัง  
- กองแผน 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 3.2 การควบคุมค่าใช้จ่าย
สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
โค ร งกา ร  กิ จก ร รมขาด
ประสิทธิภาพ  
แผนงาน/กิจกรรม 
3.2.1 กําหนดหลักเกณฑ์
การจั ดสรร งบประมาณ 
หลั ก เ กณ ฑ์การ เบิ กจ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ชั ด เ จ น  
ลดความซ้ําซ้อน  
3.2.2 ติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของอาคารต่างๆ 
เพื่อควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของหน่วยงานต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมีการปรับลดงบประมาณที่ไม่
จําเป็นออกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 
 มีการกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยในปีงบประมาณ 2556 
มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 28,430,575.65 บาท 
ส่วนในปีงบประมาณ 2557 มีค่าใช้จ่าย 
26,766,579 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายลดลง 
1,663,996.65 บาท 

    
 
 
 
 

กองคลัง/กองแผน 
 
 
 
 

งานอาคารสถานที่ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / แผนงาน การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
ผลตาม
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

3.3 ขาดการร่วมมือจาก
บุคลากรในการประหยัด
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
แผนงาน/กิจกรรม 
3.3.1 อบรมบุคลากรในการ
สร้างจิตสํานึกการประหยัด
ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรของ 
องค์กรอย่างคุ้มค่า 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน  เพื่อดําเนินการกําหนด
แนวทาง มาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน การร่วมมือจากบุคลากรในการ
ประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และมี
การจัดอบรม เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 3 ก.ย. 2557 
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มจษ.  โดยผลการประเมิน
การอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม วิทยากร บริการ และประโยชน์
ที่ได้รับจากการอบรมอยู่ในระดับมาก 

   

  

 

 

หมายเหตุ  ขอ้มูลสารสนเทศ (ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2557) 
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจํา, ค่าจ้างชั่วคราว, พนักงานราชการ) = 117,771,048 บาท 
2. งบดําเนินงาน 

- ค่าตอบแทน        = 65,057,726 บาท 
- ค่าใช้สอย        = 61,622,667 บาท 
- ค่าวัสดุ        = 30,012,946 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)    = 43,721,110 บาท 

3. งบอุดหนุน        = 194,783,512 บาท 
4. งบรายจ่ายอื่น        =    2,039,335 บาท  

 รวมค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2557  เป็นเงิน    = 515,008,344 บาท 
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5. รายได้ ปีงบประมาณ 2557             754,819,981.08 บาท 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (วันที่ 7 เมษายน 2558) 
1. มอบคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

มอบทุกหน่วยงานพิจารณาปรับลดรายจ่าย 

 
**************************************************************** 

 
 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558  (วันที่ 7 เมษายน 2558) 
 

1. ความเสี่ยง 3 ข้อ ของปีงบประมาณ 2557 ยังคงเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยู่  ให้บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2558 ต่อไป 

2. เห็นควรบรรจุประเด็นพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาเป็นประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากในรอบ
ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดําเนินการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงและกําหนดมาตรการดําเนินงานต่อไป 
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3.  การจัดลําดับความเสี่ยง 
   การจัดลําดับความเสี่ยงจากลําดับความเสี่ยงนํามาพิจารณาเลือกความเสี่ยง  โดยเลือกความเสี่ยง

จากลําดับความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงในระดับสูงขึ้นไป   โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง ดังน้ี 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)    

คว
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           โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 
 
 
        ระดับความเสี่ยงตํ่า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 
 
   ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 
 
   ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 
 
   ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 20 - 25 
 
 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทําโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take 
การยอมรับความเสี่ยง  Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสี่ย
หาย เพ่ือจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
 



29 
 

การจัดการความเสี่ยง (4T) 
 

4T’s Strategies 
 

 
รายละเอียด 

 
Take  
การยอมรับความเสี่ยง  

การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฏอยู่ เป็นความเสี่ยงท่ีหน่วยงานสามารถยอมรับได้
เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ีดีอยู่แล้ว เนื่องจากการดําเนินการในการจัดการ
กับความเสี่ยง ไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอ หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ  

Treat  
การลด/การควบคุมความเสี่ยง  

การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยหา
วิธีการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเส่ียง เช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน ปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดทําแผนฉุกเฉิน การจัดทํามาตรฐานความ
ปลอดภัย การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ เป็นต้น  

Transfer  
การกระจายความเสี่ยง  

การกระจาย หรือโอนความเสี่ยงท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผูอ่ื้นท่ีม่ันใจว่าสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้เพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การทํา
ประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เป็นต้น  

Terminate  
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การหยุดดําเนินกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการลง หรือเลือก
กิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น  

 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
นําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

6. ประกาศแจ้งเวียน 
ประกาศแจ้งเวียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบถึงแผนบริหารจัดการความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 
7. การติดตามการดําเนินงาน 
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ติดตามการดําเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข ต่อสภามหาวิทยาลัย 
9. การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป   
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ส่วนท่ี 3 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 
 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และบุคลากรทุกส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2558  ได้กําหนดแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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แผนบรหิารจัดการความเสีย่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

พันธกิจที่ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   

ความเสี่ยง 

ปร
ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปัจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุของความเสี่ยง) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

(4T) (กิจกรรม) 

1. พฤติกรรมความ 
รุนแรงของนักศึกษา 
(ที่มา : จากมติที่ประขุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 
6/2558 วันที่ 7 เม.ย.58) 

H จํานวนพฤติกรรมความรุนแรง
ของนักศึกษาที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

0 ครั้ง 1.1 นักศึกษามีค่านิยม 
และทัศนคติในการใช้
ความรุนแรง อาทิ สิ่งเร้า 
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก 

Treat - จัดอบรมนักศึกษาเข้าค่าย
จริยธรรม 
- กําหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด (คณะ
มนุษยฯ) 
- โครงการ 3D (คณะเกษตรฯ) 
- จัดให้มีการเทศน์โดยภิกษุ 
(วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก) 
- โครงการจิตอาสา (คณะ
วิทยาการจัดการ) 
- กิจกรรมการรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์ (คณะวิทยาการจัดการ
,คณะวิทยาศาสตร์) 

กันยายน 2559 คณะ  
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ความเสี่ยง 

ปร
ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปัจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุของความเสี่ยง) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

(4T) (กิจกรรม) 

      - มาตรการเผ้าระวังพฤติกรรม
นักศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(คณะวิทยาการจัดการ) 
- จัดอบรมผู้นํานักศึกษา 
- จัดโครงการรณรงค์การแต่งกาย 
การจราจร และรณรงค์เรื่องยา
เสพติดให้นักศึกษา 
- มีระบบลงทัณฑ์และตัดคะแนน
นักศึกษา 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา 
- การจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมกับสํานักงานเขตจตุจักร) 

 กองพัฒนานักศึกษา 

- โครงการธรรมรับอรุณ 
- โครงการอบรมมารยาทไทย  

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. จํานวนอาจารย์ที่มี 
ตําแหน่งทางวิชาการลดลง 
(ที่มา : ยกมาจากแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557) 

HR ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการต่อ
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 15 1.1 อาจารย์มีภาระงาน
สอนมาก 
1.2 ขาดการเผยแพร่ 
กระบวนการเข้าสู่ตําแหน่ง
เชิงวิชาการ และการทํา
ผลงานวิชาการ 

Treat - กําหนดภาระงานที่ชัดเจน 
- อบรมเข้าค่ายพัฒนาผลงาน
วิชาการ 
- มีการติดตามการพัฒนางานของ 
ผู้เขียนผลงานทางวิชาการ  
- บังคับใช้ในระเบียบการต่อ
สัญญาจ้าง 

กันยายน 
2559 

กองบริหารงานบุคคล 
คณะทุกคณะ 
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หมายเหตุ ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งหมด 365 คน มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.79 
 
คําอธิบายตัวชี้วัด 
  จํานวนพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายความว่า พฤติกรรมความรุนแรงในเรื่องการวิวาท สารเสพติด ประทุษร้ายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สิน หรือความรุนแรงอื่นๆ ที่เกิดจากนักศึกษาปัจจุบันที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและเกิดเหตุภายในมหาวิทยาลัย และส่งผลต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในระดับเป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน หรือเป็นเหตุดําเนินคดี 

 
 

 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด หมายความว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันต่ออาจารย์ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้  
           ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  =     จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ              x   100 
                 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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แผนบรหิารจัดการความเสีย่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

พันธกิจที่ 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวจิัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และนําไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ความเสี่ยง 

ปร
ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปัจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุของความเสี่ยง) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

(4T) (กิจกรรม) 

1. งานวิจัยไม่สามารถนําไปใช้
ในการพัฒนางานวิชาการได้ 
 

O, F ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่
การพัฒนางานวิชาการ 

ร้อยละ 20 1.1 ผลงานวิจัยไม่ได้
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

Treat - การจัดวิพากษ์งานวิจัย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สําหรับงานวิจัยงบ
รายได้และงบแผ่นดิน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอโครงการการวิจัย 
- จัดโครงการอบรมสถิติด้านการวิจยั 
- จัดโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
นักวิจัย 
- จัดโครงการค่ายพัฒนานักวิจัย
ตามความต้องการ 
- จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
- ตั้ง External Reviewer และให้
เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
- งานวิจัยมีการอ้างอิงฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับ (Journal Data 
Base) 

กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่และแก้ปัญหาท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่า 
13 โครงการ 
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คําอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่การพัฒนางานวิชาการ หมายความว่า งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และแก้ปัญหาท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

แผนบรหิารจัดการความเสีย่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

สนับสนุนทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ความเสี่ยง 

ปร
ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปัจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุของความเสี่ยง) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

(4T) (กิจกรรม) 

1. รายได้ของมหาวิทยาลัย
ลดลง 
(ที่มา : ยกมาจากแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557) 

F ร้อยละของรายได้
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5  1.1 จํานวนนักศึกษาลดลง 
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 
1.3 กิจกรรมแสวงหา
รายได้ลดลง 
1.4 สถานที่ให้เช่าร้านค้า
มีผู้เช่าน้อยราย 

Treat - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และผู้เรียน 
- วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและ
จุดคุ้มทุน 
- มีการปรับปรุงพัฒนาจันทรเกษม
ฟู๊ด โปรเซสซิ่ง (คณะเกษตรฯ) 
- มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้า
มาใช้บริการมากขึ้น (คลีนิกแพทย์
แผนจีน) 
- จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา 
- เสนอสภาให้ความเห็นชอบการ
ลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม 
 

กันยายน 2559 
 
 

คณะทุกคณะ 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 

กองคลัง  
กองนโยบายและแผน 
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ความเสี่ยง 

ปร
ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปัจจัยเสี่ยง 

(สาเหตุของความเสี่ยง) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

(4T) (กิจกรรม) 

2. รายจ่ายของมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น 
(ที่มา : ยกมาจากแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557) 
 

F ร้อยละของงบดําเนินงานต่อ
จํานวนบุคลากรและนักศึกษา
ลดลง 
 

ร้อยละ 5  2.1 ค่าใช้จ่ายประจําที่
จําเป็นสําหรับการบริหาร
จัดการเพิ่มขึ้น 
2.2 ขาดความร่วมมือจาก
บุคลากรและนักศึกษาใน
การประหยัดทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย 

Treat - กําหนดแนวทางลดต้นทุน เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประชุม 
วัสดุสิ้นเปลือง 
- กําหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายที่
เหมาะสม 
 

กันยายน 2559 กองคลัง 
กองแผน 

งานอาคารสถานที่ 

- กําหนดมาตรการลดการใช้วัสดุ ทุกหน่วยงาน 

- กําหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า 
- กําหนดมาตรการลดการใช้น้ํา 
 

คณะกรรมการ 
อนุรักษ์พลังงาน 

 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
 ร้อยละของรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น หมายความว่า รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มาจาก ค่าธรรมเนียมการรับนักศึกษา ดอกเบี้ย ค่าเช่าสถานที่ เงินรายได้จัดเก็บร้อยละ 
20 จากโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา  
รายได้ = ค่าธรรมเนียมการรับนักศึกษา+ดอกเบี้ย+ค่าเช่าสถานที่ +เงินรายได้จัดเก็บร้อยละ 20 จากโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ   
รายได้ปีงบประมาณ 2557 =  322,432,359.98 บาท 
รายได้ปีงบประมาณ 2558 =  318,332,166.37 บาท 

 
 



รายจ่ายของงบดําเนินงานต่อบุคลากรและนักศึกษา =    รายจ่ายของงบดําเนินงานต่อคนปีปัจจุบัน -  รายจ่ายของงบดําเนินงานต่อคนปีที่ผ่านมา    x 100                                                  
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วิธีการคํานวณ 
 ร้อยละของรายได้ของมหาวิทยาลัย            =           (รายได้ปีนี้ – รายได้ปีก่อน)               x    100   
                                            รายได้ปีก่อน 
 
 
 ร้อยละของงบดําเนินงานต่อบุคลากรและนักศึกษาลดลง   หมายความว่า  ร้อยละของรายจ่ายงบดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ต่อจํานวนบุคลากรและ
นักศึกษาในปีงบประมาณเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ 2557 มีรายจ่ายงบดําเนินงาน =200,414,449 บาท   มีจํานวนบุคลากร 746 คน    จํานวนนักศึกษา  14,145  คน   รวมทั้งสิ้น 14,891 คน   

ปีงบประมาณ 2558 มีรายจ่ายงบดําเนินงาน = 214,268,901 บาท   มีจํานวนบุคลากร 773 คน   จํานวนนักศึกษา  13,356  คน  รวมทั้งสิ้น 14,129 คน   
ดังนั้นรายจ่ายต่อคน  =  13,458.76  บาท 

ดังนั้นรายจ่ายต่อคน  =  15,165.19  บาท 
 
วิธีการคํานวณ 
 
                                                                                                                รายจ่ายของงบดําเนินงานต่อคนปีที่ผ่านมา           
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ภาคผนวก 
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การประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์ความเส่ียง 
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แบบการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

พันธกิจที่ 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวจิัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และนําไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
 

ความเสี่ยง 

ปร
ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(สาเหตุของความเสี่ยง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอ
กา

สที่
จะ

เก
ิด 

ผล
กร

ะท
บที่

จะ
เกิ

ด 

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ลํา
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1. งานวิจัยไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

O, F 1.1) ผลงานวิจัยไม่ได้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4 
(L5) 

4 
(C4) 

16 สูง 1 

1.2) ระบบและกลไกการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่เข้มแข็ง 
ทําให้งานวิจัยไม่ประสบความสําเร็จ  

1 
(L5) 

4 
(C4) 

4 ปาน
กลาง 

3 

1.3) การที่นักวิจัยคัดลอกผลงานของตนเอง หรือผลงานเพื่อรับปริญญา
บัตร 

2 
(L5) 

4 
(C4) 

8 ปาน
กลาง 

2 
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คําอธบิาย 
 

คอลัมน์ (2) ประเภทความเสี่ยง 

1 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  E = External 
2 ความเสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์   
 2.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  S = Strategic Risk 
 2.2 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  G = Governance Risk 
3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน  
 3.1 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน  O = Operational Risk 
 3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน  F = Financial Risk 
 3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  C = Compliance Risk 
 3.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  H = Hazard Risk 
 3.5 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล  HR = Human Resource Risk 
 3.6 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  IT = Information and Technology Risk 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
 
ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา 

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

ความรุนแรงของผลกระทบ (C) 

มูลค่าความเสียหาย C 1 < 1 หมื่นบาท 1 - 5 หมื่นบาท 5 หมื่น  - 2.5 แสนบาท 2.5 แสน -10 ล้าน >10 ล้านบาท 
อันตรายต่อชีวิต C 2 เดือดร้อน รําคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้องรักษา บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 
หรือ  หรือระดับ หรือระดับ ทางการแพทย์ หรือระดับ หรือระดับ 
ระดับความปลอดภัย  น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง     สูงมาก 
  C  3.1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง      สูงมาก 
หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ C  3.2 พึงพอใจ >80% >60 - 80% >40 - 60% >20 - 40% ≤ 20% 
หรือข่าวสารจากสื่อมวลชนใน 
เชิงลบ 

C  3.3 1  ข่าว/เดือน 2  ข่าว/เดือน 3  ข่าว/เดือน 4  ข่าว/เดือน ≥ ข่าว/เดือน 

จํานวนลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย C 4 กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบเฉพาะกลุ่ม กระทบผู้เกี่ยวข้อง กระทบผู้เกี่ยวข้อง 
หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง โดยตรงทั้งหมด โดยตรงทั้งหมด 
  บางราย เป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมด และผู้อื่นบางส่วน และผู้อื่นมากราย 
จํานวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน) C 5 น้อยกว่า 1 ราย 1 - 2 ราย 3 - 5 ราย 5 - 6 ราย 7 รายขึ้นไป 
  (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) (ต่อเดือน) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  (L)       
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ L 1 มีทั้ง 2 อย่างและ มีอย่างใดอย่างหนึ่ง มีทั้ง 2 อย่าง มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีทั้ง 2 อย่าง 
  มีการปฏิบัติตาม และมีการปฏิบัติตาม แต่ปฏิบัติตามอย่างใด แต่ไม่ถือปฏิบัติ และไม่ถือปฏิบัติ 
    อย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ   

การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ L 2 ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 
ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยอื่น ๆ      หรือมากกว่า 
การอบรม/สอนงาน/ทบทวน L 3 ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 
การปฏิบัติงาน       
ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาด L 4 5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง 
การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)     ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า 
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ L 5 น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง เกิดแน่นอน 
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง L 6 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 1  ปี/ครั้ง 

         หมายเหตุ    -  ค่า  C1  และ  L4     ปรับตามเกณฑ์ของ สตง. แล้ว 
 -  C = Consequent        -  L = Likelihoods 


