
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
 

ประเด็นความเสี่ยง 11 ขอ้ 
1. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University      (ความเสี่ยงด้านบุคลากร)  
2. อาจารย์ประจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด    (ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน) 
3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0   (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) 
4. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการวิชาการ   (ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน)  
5. ปริมาณผลงานและคุณภาพของงานวิจัยลดลงและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) 
6. ศักยภาพในการจัดหาทุนวิจัยจากภายนอก    (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร) 
7. ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   (ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน) 

    8. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป    (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงฯ) 
    9. แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   (ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล) 
  10. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา   (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) 
  11.การป้องกันและระงับอัคคีภัย   (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) 
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(ร่าง) แผนความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่
ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยปีระเทศไทย 4.0  
(ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์) 

เป้าประสงค์   
1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มี
มาตรฐานระดับชาติและสากล 

กลยุทธ์   
7) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีดา้น
การเรียนการสอนที่ทันสมยั 
8) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและอาเซียนและได้รับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพ 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ามาศึกษาในมหาวทิยาลัยมพีื้นฐานดี
และมีความสามารถสูง (จากในประเทศและสากล) 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
9. ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีผลการเรียนสะสม 
(GPA) ไม่น้อยกวา่ 3.00 (เพื่อวัดผลด้านคุณภาพหลักสูตร 
(Degree program) ของผู้มารับการศึกษาเกิดความพึง
พอใจ และบอกตอ่ ให้มีจ านวนผู้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น) 
วัดจากความสามารถอื่นที่ส าคัญ เช่น พื้นฐานตรงตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 

- เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่มี Work - 
Integrated Learning และ STEM เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้จากการท างานจริง และขยายไประดับ
นานาชาต ิ

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
แบบ Active Learning (เช่น Problem based 
learning project based learning และอื่นๆ) 
เพื่อฝึกนักศึกษาให้คิดเป็นระบบและปฏบิัติเป็นเลิศ 
มีทักษะการท างานเป็นทีม และ Interpersonal 
Skills 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมใน
การบูรณาการระหวา่งกระบวนวิชา/สาขาวิชา/
หลักสูตร/คณะ 

- เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาที่เน้นการปฏบิัติ 

- พัฒนา/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการ
พัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  

- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตอ่การจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติให้ทนัสมัย 

 

ปัจจัยภายนอก 
- ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอน และความเชื่อมโยงจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ ซ่ึงมีแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ดังนี ้ 
- การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการด าเนินธุรกจิ เช่น การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมลู ฐานความรู้ เพื่อดพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ
และการจัดการความรู ้
- การใช้คอมพิวเอร์ในการออกแบบ ชว่ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบหีบห่อ 
รวมทั้งด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้เหมาะกับความต้องการ 
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและข้อผิดพลาดของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน  

- นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเข้าสูอุ่ตสาหกรรม Thailand 4.0 และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื่อง เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล  

ปัจจัยภายใน 
- มหาวิทยาลัยขาดครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

2. อาจารยป์ระจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด
(ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน) 

เป้าประสงค ์
1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษา 

กลยุทธ ์
3) ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวฒุิและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15 ป ี
1.1.1 ร้อยละของอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนด้วยองค์
ความรู้ใหม่จากการวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ ต ารา ที่เกิดจากการพัฒนาองค์
ความรู้ด้วยตนเอง) 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
1. ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนที่พัฒนาจาก
การวิจยัหรือบรกิารวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ ต ารา ทีพ่ัฒนาใหม่) (Innovation) 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษา เป็น
วิทยากรฝึกอบรม สอดคล้องกับวิชาชีพของตน ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ  
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (คุณวุฒิการศึกษา 
โท เอก) วัดที่อัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และสัดส่วน
โดยรวม ณ ปัจจุบัน 
4. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (ผศ. 
รศ. ศ.) วัดที่อัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละป ีและสัดส่วน
โดยรวม ณ ปัจจุบัน 

- ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

- ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
- เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย ์โดยสนบัสนุนให้มี
อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

- พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย ์โดยให้มี
สัดส่วน ผศ./รศ./ศ. เพิ่มมากขึ้น 

- ก าหนดอัตราจา่ยค่าตอบแทนผู้มีต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าผลงาน
เพื่อขอต าแหน่ง ผศ./รศ./ศ. 

- การจัดท าคู่มือการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ปัจจัยภายใน 
- อาจารย์นอ้ยลง/อาชพีครู ไม่จูงใจเท่าที่ควร 
- อาจารย์ทีอ่ยากมาเป็นอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติ 
- อาจารย์สอนเยอะไมย่อมท าผลงาน 
- อาจารย์มีผลงานทางวิชาการในลักษณะของการตีพิมพ์ไม่มากพอ โดยเฉพาะงานที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการในต่างประเทศ งานวิชาการของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะของงานที่ปรึกษาที่ท าตามโจทยข์องผู้ว่าจา้ง ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรฐั ท า
ให้มูลค่าเพิ่มในเชิงวิชาการของงานนั้นมไีม่มาก ไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศได้ ซึ่งงานที่ปรึกษาไม่มีน ้าหนักในการน ามาขอต าแหน่งวิชาการมากนัก 
- อาจารยห์ลายท่านไม่มีงานเขียนในเชงิของหนังสือหรือต ารา ซ่ึงในปัจจุบันเปน็
ข้อก าหนดในการที่อาจารย์ท่านนั้นจะขอในต าแหน่งรองศาสตราจารยข์ึ้น 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร  
ปี 2558 -2560 

ปีพ.ศ. 
ข้าราชการพลเรอืน พนง.มหาวิทยาลัย 

พนง. 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รศ. ผศ. อ. รวม รศ. ผศ. อ. รวม อ. อ. 

2558 3 139 187 329 1 10 192 203 5 - 

2559 7 142 189 338 - 5 193 198 5 8 

2560 6 132 168 306 1 7 193 201 2 11 

 ที่มา : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
3. ปริมาณผลงานและคุณภาพของงานวิจัยลดลงและต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์) 

เป้าประสงค ์
2.3 มีการวิจยัเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการ
วิจัยเชิงพาณิชย ์

กลยุทธ ์
9) ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดา้นวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ภาครัฐ ด้าน Agenda และ Area และ
ตอบสนองควสามต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของประเทศ 
10) พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรูเ้พื่อการจัด
การศึกษา 
11) พัฒนาหน่วยการจัดการองค์ความรูเ้ชิงพาณิชย์ 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัเพื่อการจัดการศึกษาต่อจ านวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย ์
2.3.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (จ านวน
หน่วยงานภายนอกสนับสนุนวิจยั จ านวนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ จ านวนเงินทีไ่ด้รับเพื่อการวิจยั
จากภายนอก) 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
7. ร้อยละของการวิจยัที่น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในระยะ 1 ป ี(หลังจากส่งมอบรายงานการวิจยัแลว้ 
ภายใน 1 ปี มีการน าผลงานนั้นไปใช้ในการเรียนการสอน 
เช่น สื่อการสอนเป็นรูปธรรม) 
8. ร้อยละของการวิจยัที่น าไปใช้ในการบริการวิชาการใน
ระยะ 1 ป ี(หลังจากส่งมอบรายงานการวิจัยแล้ว ภายใน 1 
ปี มีการน าผลงานนั้นไปใช้ในการบริการวิชาการ เช่น เป็น

- ปรับปรุงกฎระเบียบ 

- พัฒนาคุณภาพการวิจยั 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลงานวิจยั 

- รวบรวมแหล่งทุนวิจยั 

- ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

- การจัดการทรัพยากรวิจยั 

- การสร้างแรงจูงใจ 

- ก าหนดมาตรการและกลไก 

- ให้มีกองทุนวิจัย 

- ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐาน TCI และ
สกอ. 

- ก าหนด/วิเคราะหแ์นวทางการท าวิจยัที่เอกชน
และภาครัฐต้องการ เพือ่การน างานวิจยัไปใช้ในเชิง
พาณิชย์และพัฒนาประเทศ 

- บูรณางานวจิัยกับหนว่ยงานภาครัฐเอกชน และ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทนัท่วงที 

- พัฒนาศูนยว์ิจยัเฉพาะทาง (Center of 
Excellence) 

- มีการน าองค์ความรู้จากากรวิจยัเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา 

- ตั้งหน่วยงานจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์- 
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานโดยน างานวิจัยไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์หรือเพื่อพัฒนาสังคม 

ปัจจัยภายนอก 
- ในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องสร้าง
ผลงานวิจัย เพือ่สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพือ่ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามเง่ือนไขการประกันคุณภาพ 

ปัจจัยภายใน 
- การพัฒนางานวจิัยและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาให้สังคมมีน้อย 
- ขาดอาจารย์ผู้วจิัยภาคปฏบิัต ิ
- ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู ้
- ขาดความชัดเจนในเร่ืองที่จะท าวจิัย 
- ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าวิจัย 
- ขาดการประเมินผลที่ดีและการบูรณาการในทุกระดับ เพือ่ต่อยอดพัฒนางานวิจัย   
  ขั้นต่อไป  
- ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของงานวิจัยในสถาบัน ท าให้มีปัญหาเร่ืองการ  
  สืบค้นข้อมูล เพือ่น ามาตอ่ยอดองค์ความรู้ 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

เนื้อหาในการบริการวิชาการ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่
เป็นรูปธรรม) 
9. จ านวนผลงานวจิัยและพัฒนาที่สามารถจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธบิัตรต่อจ านวน
ผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมด  
10. จ านวนผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์จริงภายนอกมหาวิทยาลัยจ าแนกเป็น
ทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และส่วนรวมต่อจ านวน
ผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมด (วัดที่จ านวนน าไปใช้
ประโยชน์ เป็นรูปธรรม) 
11. จ านวนงบประมาณสนับสนุนการวจิยัและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าแยกสังคม/วิทยาศาสตร์ (งบ
วิจัยจากภายนอกจากความเชื่อมั่นด้านคุณภาพงานวิจยั
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ลูกค้ายอมรับมากขึ้นให้ทุน
วิจัยมากขึ้น)  
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

4. ศักยภาพในการจดัหาทุนวิจัยจากภายนอก 
(ความเส่ียงด้านทรัพยากร) 

เป้าประสงค ์
2.2 ระบบสนับสนุนการวจิัยมกีารพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

กลยุทธ ์
4) แสวงหาแหล่งทุนวิจยัภายนอกด้วยการสร้างเครือข่าย
กับองค์กรภายนอกระดับชาติและสากล 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักวจิัยต่อระบบสนับสนุน
การวิจยั 
2.2.2 ร้อยละของโครงการวิจยัที่ด าเนินการประสบ
ผลส าเร็จตามสัญญา 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
4. ระดับความพึงพอใจของนักวจิัยต่อระบบสนับสนุนการ
วิจัย (ระบบสนับสนุน เช่น ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
ฐานข้อมูลห้องปฏบิัติการ ห้องปฏบิัติการ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และบุคลากรสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจ 
ระดับใด โดยวัดถึงประสิทธิภาพการประสานงาน ความ
รวดเร็ว เอื้อต่อการท างานให้ส าเร็จตาวตัถุประสงค์และส่ว
เสริมให้สามารถแข่งขันดีขึ้น) 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตอ่ระบบการ
ให้บริการด้านการด าเนินการวิจัยและพฒันา (เป็นการวัด
ความพึงพอใจจากมุมมองคนนอกมหาวทิยาลัย โยเฉพาะ 
ผู้เข้ามารับบริการด้านการวิจัย เช่น ผู้ใหทุ้นวิจัย หรือผู้วา่
จ้างให้ท าวจิัย หากร่วมหนว่ยงานอื่น วัดความพึงพอใจของ
บุคลากรในหน่วยงานนั้นดว้ย) 
6. ร้อยละของโครงการวจิัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับ
สมบูรณ์) ภายในก าหนดสัญญา ต่อโครงการวิจยัทั้งหมด 

- มาตรการกลไก 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
- ปรับปรุงคุณภาพวิจัย 
- ท าท าเนียบแบ่งเกรด 
- พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเงินทุนภายนอก 
- การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยัและการสร้าง
เครือข่าย 
- มีการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจยัทราบขอ้มูลการให้
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซ่ึงมีหน่วยงานที่ให้
ทุนวิจัยตา่งๆ ประกอบด้วยหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
   1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
   2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 
   3) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) 
   4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
   5) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
   6) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
- จัดท าคู่มือแหล่งทุนวิจยั เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้รับทราบ 
 
 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการพัฒนาระบบการจัดการแหล่งเงินทุนภายนอก 
- การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยัและการสร้างเครือข่ายยังมีน้อย และผลงานวิจยัไม่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 
 

   6 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบรกิารวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคณุภาพ 



[7] 
 

(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

5. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการวชิาการ 
(ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน) 

เป้าประสงค ์
3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธภิาพ
และเอื้อต่อการแข่งขัน 
3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

กลยุทธ ์
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระเบียบการ
ให้บริการวิชาการให้เอือ้ต่อการแข่งขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 
4) สนับสนุนการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติทั้งดาน Agenda และ Area และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(นักวิจยั และผู้รับบริการด้านการบริหารงานวิจัย) ตอ่การ
บริหารจัดการดา้นบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 
3.3.1 จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามารับบริการวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย 
3.3.2 จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถ
พัฒนาให้น าไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
4. จ านวนผลงานบริการวิชาการที่น ามาบูรณาการกับพันธ
กิจ (กระบวนพัฒนารายวิชา และพัฒนาการวิจยั บรกิาร
วิชาการ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

- จัดท าเนยีบการบริการวิชาการ 
- พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว
สูงขึ้น 
- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพมา
สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 
- ส่งเสริมบุคลากรให้มีช่องทางการน าองค์ความรู้
จากการท างานและการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริการวิชาการ อาท ิการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
- การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยเน้นการเป็นเจ้าภาพร่วมทีม่ีระบบ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
- ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ เพือ่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
- มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดเป็นแนวทางไว้ 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ของการให้บริการวชิาการด้าน
ต่างๆ ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธก์ับพันธกิจของ
สถาบัน 
- สนับสนุนและจูงในให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมี
ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลา
และจิตแห่งบริการ ในการใหบ้ริการวิชาการแก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
- ก าหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้
ชัดเจน และมีการสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม ตามความถนัดและจุดเน้น
ของสถาบัน 
- ทุกหนว่ยงานควรจัดท าฐานขอ้มูลกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการทุกประเภท  

  ปัจจยัภายนอก 
- ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับการบริการวิชาการ เพือ่ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้รับการบริการวิชาการ 
   ปัจจัยภายใน 
- การขาดความตอ่เนื่องในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

และการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น วิธกีาร หรือ 
มาตรฐานการท างานใหม่) 
5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักวิจยั 
และผู้รับบริการด้านการบริหารงานวิจยั) ต่อการบริหาร
จัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ  (คนในพึงพอใจ
ด้าน บริหารจัดการการบริการวิชาการทัง้ระบบ) 
6. จ านวนบุคคลหรือหนว่ยงานเขา้มารบับริการวิชาการใน
มหาวิทยาลัย (จ านวนจากภายนอก) 
7. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ(หลังจากรับ
บริการแล้ว เน้นบุคคลจากภายนอกพีงพอใจอยา่งไร) 
8. จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถพัฒนา
ให้น าไปใช้ในการเรียนการสอน (เช่น พัฒนาหลัสูตรใหม่) 
9. จ านวนองค์ความรู้ของ มทร.พระนคร ที่สามารถพัฒนา
ให้น าไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม (เช่น หลักสูตร 
โครงการ ที่สามารถพัฒนาอาชพี สร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัยหรือประเทศ) 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
6. ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
(ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน) 

เป้าประสงค ์
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธภิาพตามหลกัการมีส่วนร่วมและธรรมาภิ
บาล 

กลยุทธ ์
6) การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ นกัศึกษาและผู้รับบริการ) ในด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
10. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
(บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบรกิาร) (คณะท างาน
สร้าง KPI โดยมีการทบทวนอยา่งเป็นระบบ) 
11. ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการองค์ด้วยหลกั
ธรรมาภิบาล (คณะท างานสร้าง KPI โดยมีการทบทวน
อย่างเป็นระบบ) 
12. ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 
(คณะท างานสร้าง KPI โดยมกีารทบทวนอย่างเป็นระบบ) 
13. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งหมดต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั (คณะท างานสร้าง KPI 
โดยมีการทบทวนอย่างเป็นระบบ) 

- การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ 
- ให้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครให้แล้วเสร็จ 
- น าร่างพระราชบัญญัติฯ ไปรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากร 
- ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
- ท าแผนปฏิบัตกิารการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั  
 

ปัจจัยภายใน 
- ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง 
- ปัญหาเร่ืองขนาดโครงสร้าง 
- ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
- ความยากล าบากในการพัฒนาองค์กรและระบบงาน ได้แก่ ไม่มีต้นแบบให้ลอกเลียน, 
ขาดผู้รู้ ต้องลองผิดลองถูกกวา่จะเขา้ที่, บุคลากรบางส่วน ถูกครอบง าจากระบบ
ราชการที่เคยชิน ท าให้เปลี่ยนแปลงยาก 
- ปัญหาการสร้างความเข้าใจ ความยอมรับในระบบใหม่และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากร ต้องใช้เวลาและความอดทนมาก ซ่ึงในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัฯ โดยมีการตรวจสอบทางด้านโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริหารและได้ด าเนินการประชุมเร่งรัดคณะท างาน เพื่อ
พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้จัดประชุมเร่งรัดไปแล้ว จ านวน 3 
ครั้ง ดังนี้  
   1. การจัดประชุมพิจารณาร่างฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 
   2. การจัดประชุมร่างพจิารณาร่างฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 
   3. โครงการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ เมื่อ วันที ่28 สิงหาคม 2560 
- ปัญหาความเขา้ใจผิดเกี่ยวกับฐานะและรูปแบบ และการพึ่งตนเอง 
- การปฏิบัติที่ไม่ยึดหลกัการ และเจตนารมณ์ ความไม่เข้าใจของหน่วยงานภายนอก 
หรือหน่วยเหนือท าใหถู้กปฏิบัติเหมือนสว่นราชการโดยไม่จ าเป็น 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

14. ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมตัวเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ (จ าเป็นต้องวัดหรือไม่ ถ้า
วัดผลแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร ท าไมต้องวัดผล) 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

7. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยัเพื่อ
รองรับการเป็น Digital University 
(ความเส่ียงด้านบุคลากร) 

เป้าประสงค ์
5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนษุย์เพื่อใหบุ้คลากรท างาน
อย่างมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 

กลยุทธ ์
1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบคุคล เพื่อให้
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 
มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยั  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการเป็น Digital University 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม
การท างานและการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ (ระดับ
บริหาร อาจารย์ พนกังานสายสนบัสนุนตามหลักธรรมาภิ
บาล) 
5.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ นกัศึกษาและผู้รับบริการ) ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นมหาวิทยาลยั 
Digital University 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการ
ท างานและการพัฒนาตนเองอยา่งเป็นระบบ (ระดับบริหาร 
อาจารย์ พนกังานสายสนับสนุนตามหลกัธรรมาภบิาล โดย
วัดผลด้วยคะแนนน้ าหนัก 1-5)  

- เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย ์ในการสรรหา
บุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ก าหนดเงินค่าวิชาชีพส าหรับต าแหน่งนักวิชการ
คอมพิวเตอร์ สถาปนิก วิศวกร และเงินเพิ่มพิเศษ
ต าแหน่งนิติกร 

- สนับสนุนทุนการศึกษา ฝกึอบรมของมหาวิทยาลัย
แก่บุคลากรรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

- มีสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่ดี 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัตเิหตุ เป็นต้น 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม
ความก้าวหนา้ในอาชีพ 

- สร้างระบบ การสรรหา คัดเลือกประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรกัษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

- วิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหาอัตราส่วนบคุลากรสาย
วิชาการต่อสายสนบัสนุนให้เหมาะสมตอ่ภาระงาน 
และเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลยัไปสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 

- สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้าง
จิตส านึกต่อมหาวิทยาลยัของบุคลากร 

- พัฒนา บุคลากร ให้มีทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล 

- มีการบูรณาการเทคโนโลยีดจิิทัลเข้ากบัการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

- ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเขา้รับการอบรม/ 
ดูงานเกี่ยวกบัเทคโนโลยี นวัตกรรม  เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี 

ปัจจัยภายนอก 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเอ
รองรับนโยบายการเป็น Digital University  
- Thailand 4.0 ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
 
ปัจจัยภายใน 
- ระบบความรู้ไม่ต่อเนื่อง 
- อัตราการสูญเสียบุคลากร จากการเกษียณอายุราชการ และสมองไหล 
- บุคลากรขาดช่วง เช่น ศ. ที่จะต่อเนื่อง กับ ทีจ่ะเกษยีณ เป็นต้น 
- ช่วงอายุ Generation 
- การลาออก หรือ ยา้ยไปท างานในหนว่ยงานคู่แข่ง 
- ขาดผลการประเมินสมรรถนะ 
- การส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัยังมีน้อย 

   1 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มี
การพัฒนาด้านอาชีพและมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น (ร้อยละที่
เพิ่มโดยแยกสายวิชาการและ สนับสนุน วัดผลจากฐาน
บุคคลากรทั้งหมด และฐานเดิมของแต่ละปี โดยมีการ
จัดท าและก าหนดรายละเอียดเพือ่การพฒันา career 
path ของบุคลากร) 
3. ร้อยละของหนว่ยงานที่น ากระบวนการจัดการความรู้ 
(KM) มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
4. มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน (ระบบการประเมินที่เปน็สากล) 
5. ระดับความส าเร็จในการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนตามหลักการบริหารทุกคน
มีส่วนร่วม (Total Quality Management) (ให้มีการ 
Literature review ดัชนีชี้วัดผลการพฒัาในลักษณะ
เดียวกันของมหาวิทยาลยัอื่น เช่น มข. มีการเตรียมให้เป็น
ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในอนาคต 
อย่างน้อย 50 คน) 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทัง้ภายในและ
ภายนอกครอบคลุมทุกงานบริการในมหาวิทยาลัยด้าน DU 
(วัดผลด้านความพึงพอใจ โดยน้ าหนกั ในระดับ 1-5) 
7. อันดับของการจัดล าดับทาง ICT ที่ ranking ด้วย
กระทรวงดิจิทัล (ให้มีการขอความอนุเคราะห ์สวส. ช่วย
ด าเนินการสร้างกระบวนการวัดและประเมิน และ ท า
Litereture review เท่าที่จ าเป็น สวส. ช่วยด าเนินการ
สร้างกระบวนการวัดและประเมิน) หรือ ตัวชี้วัดอื่นที่ดีต่
อารพัฒนา มทร.พระนคร เพื่องบประมาณและผู้สนใจเข้า
มารับบริการเพิ่มขึ้น 
8. ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยดจิิทัล (ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญ จ าเป็น ตอ่การใช้งาน และต่อการพัฒนาการท างาน
และพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยให้มกีาร
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

วิเคราะห์การแข่งขัน เปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่น 
(Benchmark)) 
9. ระดับความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การด าเนินงานตามพันธกิจ (วัดผลครอบคลุมทุกพันธกจิ 
โดยผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งกับพันธกิจเป็นคณะท างานสร้าง
มาตรฐาน KPI และกระบวนการวัดผลรายงานผล) 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

8. แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล) 

เป้าประสงค ์
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธภิาพตามหลกัการมีส่วนร่วมและธรรมาภิ
บาล 

กลยุทธ ์
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้คลอ่งตัวมี
ประสิทธิภาพสูงตามหลักการมีส่วนรว่มและธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบรกิาร) ในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ี
10. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
(บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบรกิาร) (คณะท างาน
สร้าง KPI โดยมีการทบทวนอยา่งเป็นระบบ) 
11. ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการองค์ด้วยหลกั
ธรรมาภิบาล (คณะท างานสร้าง KPI โดยมีการทบทวน
อย่างเป็นระบบ) 
12. ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 
(คณะท างานสร้าง KPI โดยมกีารทบทวนอย่างเป็นระบบ) 
13. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งหมดต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั (คณะท างานสร้าง KPI 
โดยมีการทบทวนอย่างเป็นระบบ) 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ เร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อน เร่ืองการรับของขวัญ 

- จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ให้แกบุ่คลากร 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย/ประกาศ ที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

- การรับของขวัญได้ไม่เกิน มูลค่า 3,000 บาท  

 

ปัจจัยภายนอก 
- นโยบายการปราบปรามการทุจริต 
ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเขา้ใจ ที่ถกูต้อง 
เกี่ยวกบัการใช้อ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบวา่มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย 
ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าที่ประจ า 
- การรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 
- การใช้ทรัพย์สินของหนว่ยงานไปเป็นประโยชน์ส่วนตวั 
- การรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค 
- การใช้ข้อมูลขององค์กรเพื่อประโยชนต์นเอง 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

14. ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมตัวเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ (จ าเป็นต้องวัดหรือไม่ ถ้า
วัดผลแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร ท าไมต้องวัดผล) 
15. จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
16. ความพึงพอใจของบุคลากรทุกประเภทต่อการการ
บริหารจัดการ 
17. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการ  
18. ร้อยละของจ านวนความเส่ียงที่ลดลงในแต่ละด้าน 
(วิเคราะห์ จัดท า KPI โดยการ Litereture review 
มหาวิทยาลัยอื่น) 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

9. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป 
(ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์และชือ่เสียง) 

เป้าประสงค ์
5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธภิาพตามหลกัการมีส่วนร่วมและธรรมาภิ
บาล 

กลยุทธ ์
5) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและระบบการตลาดเพื่อการ
แข่งขันทั้งในและนอกประเทศ 

ตัวชี้วดัดา้นการบริหาร ระยะ 15ปี 
5.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบรกิาร) ในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
5.3.2 จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
10. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภิบาล 
(บุคลากรภายใน กรรมการ ผู้มารับบรกิาร) (คณะท างาน
สร้าง KPI โดยมีการทบทวนอยา่งเป็นระบบ) 
11. ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการองค์ด้วยหลกั
ธรรมาภิบาล (คณะท างานสร้าง KPI โดยมีการทบทวน
อย่างเป็นระบบ) 
12. ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 
(คณะท างานสร้าง KPI โดยมกีารทบทวนอย่างเป็นระบบ) 
13. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งหมดต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั (คณะท างานสร้าง KPI 
โดยมีการทบทวนอย่างเป็นระบบ) 

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายกับ
โรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ทั้งหนว่ยงานรัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้มี
ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น 
- ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
- มีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ 
- มีการเผยแพร่ภาพลักษณ์และประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ  
- มีระบบการสื่อสารผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 
- มีการจัดประชุมวางแผนและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ ์

- พัฒนาระบบการรับนักศึกษา และเกณฑ์การ
คัดเลือกที่สอดล้องกับความต้องการก าลงัคนใน
ปัจจุบัน  

ปัจจัยภายนอก 
- สถานการณ์การแข่งขันด้านจ านวนนักศึกษามีความรุนแรง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ ได้น ากลยุทธ์ ที่เน้นด้านประชาสัมพันธ์มาใช้กันมากขึ้น เพือ่สร้างภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยตนเองให้โดดเด่น เป็นที่จดจ าได้ของกลุ่มเป้าหมาย  
- มหาวิทยาลัยตา่งๆ เร่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและการสร้างความพรอ้มใน
เชิงการแข่งขัน อาท ิความก้าวหน้าดา้นวิชาการ การจัดการเรียนการสอน กิจการ
นักศึกษา คณาจารย ์อาคารและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  
ตารางแสดงผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ของมทร.พระนคร 

ลักษณะการจัดอันดับ อันดับ คะแนน ผลการจัดกลุ่ม 
ด้านงานวิจัย  
(คะแนนเต็ม 100%)  

42 54.22 กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง 

ด้านการเรยีนการสอน  
(คะแนนเต็ม 80%) 

28 38.02 กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง 

ตารางแสดงผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ของ 9 มทร. 

มหาวิทยาลัย 
ด้านการวิจัย ด้านการเรยีนการสอน 
อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

มทร.ธัญบุรี 32 55.30 20 39.56 

มทร.กรุงเทพ 29 55.46 5 46.12 

มทร.ตะวันออก - - - - 
มทร.พระนคร 42 54.22 28 38.02 

มทร.รัตนโกสินทร์ - - - - 
มทร.ล้านนา - - - - 
มทร.ศรีวิชัย 40 54.44 17 40.78 

มทร.สุวรรณภูมิ 41 54.22 24 38.90 

มทร.อีสาน - - - - 
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะ 15 ปี  

ปัจจัยภายใน 
- มหาวิทยาลัยยังมีส่วนร่วมน้อยในบทบาทการท างานรว่มกับองค์กรสาธารณะ 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

14. ร้อยละของความส าเร็จในการเตรียมตัวเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ (จ าเป็นต้องวัดหรือไม่ ถ้า
วัดผลแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร ท าไมต้องวัดผล) 
15. จ านวนรางวัลด้านการบริหารจัดการในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
16. ความพึงพอใจของบุคลากรทุกประเภทต่อการการ
บริหารจัดการ 
17. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการ  
18. ร้อยละของจ านวนความเส่ียงที่ลดลงในแต่ละด้าน 
(วิเคราะห์ จัดท า KPI โดยการ Litereture review 
มหาวิทยาลัยอื่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ 
- ตลาดแข่งขันของมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาเดียวกันมี
การแข่งขันสูง 
- อาคาร สถานที ่สาธารณูปโภคบางแหง่เก่า ช ารุด ต้องการการซ่อมบ ารุงเป็นภาระ
ด้านงบประมาณ 



[18] 
 

(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

10. การป้องกันการทะเลาวิวาทของนกัศึกษา 
(ความเส่ียงด้านความปลอดภัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดท าประวัตินักศกึษา พร้อมภาพถา่ย มอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาสอดส่องพฤติกรรม และหากเกิด
เหตุการณ์ทะเลาะววิาทเกิดขึ้น ให้รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษารายงานตรงต่อมหาวิทยาลัยฯ 
- ให้การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
และหาแนวทางในการสร้างภาคีเครือข่ายระหวา่ง
คณะและสถานศึกษา 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการศึกษา และบรบิทการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ 

- การทะเลาะววิาทของนักศึกษาส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และท าให้
นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษา โอกาสตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ น้อยลง  
(ต้องมีแผนบริหารความเส่ียงนี้ เพื่อการป้องกันและบรรเทาการเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่
อาจจะเกิดขึ้น) 
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(ข้อเสนอ) 
ความเสี่ยง พ.ศ.2561 

(ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบการพิจารณา 
(ปัญหา/สาเหตุ/บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน/ข้อเสนอแนะของผู้ที่

เกี่ยวข้อง) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

11.การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
(ความเส่ียงด้านความปลอดภัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ให้ด าเนินการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของมหาวิทยาลัย 
- ให้ด าเนินการซ้อมหนีไฟ 
- ให้มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟ และให้มีการ
ตรวจสอบถึงดับเพลิง 

- อาจเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลยัฯ (ต้องมีแผนบริหารความเส่ียงนี้ เพื่อการป้องกัน
และบรรเทาเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น)    11 

 


