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เป้าหมาย  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนกัปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประเดน็ความเสี่ยง 1. บัณฑติที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
ไม่ถึงร้อยละ 70  
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. หลักสูตรที่เปิดสอนไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด 

 

1.1 เพิ่มมาตรการ วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
ทุกครั้งก่อนอนุมัติเปิดหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตร 
1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่าง
จริงจัง 

2. บัณฑิตที่จบล้าช้ากว่าปกติตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

2.1 ปรบักระบวนการประเมินผลของบัณฑติ
การศึกษา 

3. กระบวนการเก็บผลการประเมินไม่ครอบคลุม 3.1 ควรให้หลักสูตรเก็บข้อมลูการประเมินผลของ
บัณฑิต 

4. การบริหารจัดการหลักสูตรท า ให้นักศึกษาไม่จบ
ตามหลักสูตร 

4.1 ปรับแผนการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียนแต่ละรุน่ 

 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1.ตลาดแรงงานน าปัญญาประดิษฐ์มาทดแทน
แรงงานมนุษย์ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 

2.บัณฑิตที่จบมาแล้วไม่อยากท างานตรงตามสาขา
หรือไม่ท างานประจ า 

2.1 ปลกูฝังและสร้างแรงจูงใจแก่บัณฑิตให้รักใน
วิชาชีพมากขึ้น 
2.2 สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการในสายวิชาชีพ
นั้นๆ  

3.การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีของ
ตลาดแรงงานที่ รวดเร็วท าให้บัณฑิตที่ ผลิตไม่
ตอบสนองความต้องการ 

3.1 จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
 

4.ช่วงเวลาการรับสมัครงานของสถานประกอบการ
(บางสถานประกอบการ) ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
บัณฑิตจบการศึกษา 

4.1 ท า MOU กับสถานประกอบการ  
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
  

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 50) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 40) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 30) 
2 น้อย (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
1 น้อยทีสุ่ด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ปิดหลักสูตร,มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรง) 
4 มาก (ชะลอการรับนักศึกษา,มีข่าวทางด้านลบ) 
3 ปานกลาง (นักศึกษาลดลงเกินร้อยละ 50) 
2 น้อย(นักศึกษาลดลงเกินร้อยละ 20) 
1 น้อยทีสุ่ด (นักศึกษาลดลงเกินร้อยละ 10) 
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เป้าหมาย  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนกัปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประเดน็ความเสี่ยง 2. เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการร่วมกัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 10 เครือข่าย 
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1 . มหา วิ ท ย าลั ย ข าดค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการสร้างเครือข่ายตามเป้าหมาย 

1.1 ก าหนดกระบวนการสร้างเครือข่ายให้ชัดเจน 

2.ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับเครือข่าย  

2.1 ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
เครือข่าย 

3.สภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการ
ประสานงานภายในของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า 

3.1 ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน 
3.2 มหาวิทยาลัยต้องก ากับและติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

4.คุณภาพและพฤติกรรมของบัณฑิตไม่พึงประสงค์
ต่อความต้องการของเครือข่าย 

4.1 ทวนสอบคุณภาพบัณฑิตก่อนเตรียมความพร้อม
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. เครือข่ายภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
หรือนโยบายการด าเนินการเรื่องความร่วมมือ 

1.1 ติดตามหรอืประสานงานกับเครือข่ายอย่าง
ใกล้ชิด 

2. เครือข่ายได้ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่น 

2.1 ส ารวจข้อมูลและเร่งด าเนินการในการติดต่อ
ประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 50) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 40) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 30) 
2 น้อย (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
1 น้อยที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่าง

รุนแรง) 
4 มาก (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้องคก์รเล็กน้อย) 
3 ปานกลาง (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร) 
2 น้อย (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม) 
1 น้อยทีสุ่ด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์) 
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เป้าหมาย  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนกัปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประเดน็ความเสี่ยง 3.อัตราตัวป้อนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ลดลง ท าให้ยอดนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนรับ ร้อยละ 85 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. การสร้างเครือข่ายมุ่งเป้า ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เนื่องจากไม่มีการก าหนด
จ านวนรับที่ชัดเจน 

1.1 การบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ
เน้น การระบุจ านวนรับและเกณฑ์การรับนักศึกษา
ให้ชัดเจน ก่อนระยะเวลาจัดโครงการ 

2. กระบวนการแนะแนวหรือประชาสัมพันธ์ขาด
ประสิทธิภาพและล่าช้า 
 

2.1 สร้างกระบวนการบูรณาการการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ (ระดับหลักสูตร ระดับ
สาขา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย) 

3. หลักสูตรที่เปิดสอนไม่เป็นที่รู้จักของตัวป้อน 3.1 เร่งประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
4. หลักสูตรไมไ่ด้ให้ความส าคญัในการหาตัวป้อน 
และขาดการสนับสนุนของคณะในการแนะแนว
ระดับหลักสูตร 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา พิจารณาการ
บริหารงานหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธ
ผล 

 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. การแข่งขันทางด้านการศึกษา การเปิดหลักสูตร 
จากมหาวิทยาลัยคู่แข่ง หรือค่านิยมทางการศึกษา 

1.1 สร้างกระบวนการแนะแนวเชิงรุก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
(แนะแนวภายในมหาวิทยาลัยและแนะแนวภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

2. อัตราของวัยเรียนในระบบลดลง 2.1 ขยายช่องทางการศึกษา เช่น การจัดการศึกษา
แบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.2 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือยกระดับความรู้
ความสามารถ  
2.3 จัดท าโครงการปรับวุฒิการศึกษาส าหรบัผู้ที่อยู่
ในสายอาชีพ 

3. สถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

3.1 สร้างหลักสูตรร่วมผลิตบณัฑิต 
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 5) 
2 น้อย (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
1 น้อยที่สุด (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ปิดหลักสูตร,มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรง) 
4 มาก (ชะลอการรับนักศึกษา,มีข่าวทางด้านลบ) 
3 ปานกลาง (นักศึกษาลดลงเกินร้อยละ 50) 
2 น้อย (นักศึกษาลดลงเกินร้อยละ 20) 
1 น้อยทีสุ่ด (นักศึกษาลดลงเกินร้อยละ 10) 
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เป้าหมาย  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
วัตถุประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเดน็ความเสี่ยง 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ การบริการ
วิชาการและนวัตกรรม ไม่ถึง 100 หน่วยงาน 
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1.บุคลากรขาดการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์
1.1 บุคลากรขาดการน าเสนอผลงานวิจัยด้าน
วิชาการหรือมีการเผยแพร่อยู่ในวงจ ากัด 
1.2 บุคลากรขาดการน าผลงานไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานภายนอก 
1.3 บุคลากรขาดทักษะในการน าเสนองานวิจัย 

1.1 สร้างกระบวนการหรือมาตรการ เพื่อให้เกิดการ
น าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

2 .  ขาดการประชาสั มพันธ์ การ ใช้ประ โยชน์
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
2.1 ฐานข้อมูลที่ใช้เผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นปัจจุบัน  

2.1 เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ 
2.2 เพิ่ม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

3. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการและนวัตกรรมต้องมาจากความต้องการของ
ชุมชน ผู้ประกอบ หรือผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
 

 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยอมรับเทคโนโลยีหรือไม่ยอม
ปรับรูปแบบการด าเนินงานจากรูปแบบเดิม  

1.1 ท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่
ส่งเสริม อย่างเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเป็น
ที่ปรึกษา ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 5) 
2 น้อย (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
1 น้อยที่สุด (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่าง

รุนแรง) 
4 มาก (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้องคก์รเล็กน้อย) 
3 ปานกลาง (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร) 
2 น้อย (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม) 
1 น้อยทีสุด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์) 
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เป้าหมาย  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
วัตถุประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเดน็ความเสี่ยง 5. งบประมาณและมลูค่าทรัพยากรทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ ไม่ถึง 100 ล้านบาท  
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1.บุคลากรขาดประสบการณ์ในการน าเสนอหรือ
สร้างเครือข่ายเพื่อหาทุนในการสนับสนุนจาก
เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

1.1 ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ ์
1.2 สร้างเครือข่ายหรือเวทีเพ่ือฝึกประสบการณ์ใน
การน าเสนอ 

2 . ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพหรือเกิดความผิดพลาดของขั้นตอนการ
ได้มาซึ่งข้อข้อมูล 

2.1 จัดท าหรือปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งกระบวนการ 

3. ระบบการจัดการงบประมาณ การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และมีความซับซ้อน 
จึงท าให้บุคลากรไม่กระตือรือร้นที่ของบประมาณ
การวิจัย 

3. มีการชี้แจงระบบการเบิกจ่ายให้กับนักวิจัยอย่าง
ชัดเจนที่ทันสมัย 
3.1 ระบุหน่วยงานที่ต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจน 

  
 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีงบประมาณ 
หรือทรัพยากรที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย 

1.1 สร้างเครือข่ายใหม่ๆ  หรอืกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้ออมจากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นถึง
ความส าคัญหรอืประโยชน์ที่ได้รับจากการสนับสนุน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 สร้างความเข้าใจกับเครอืข่าย ในความส าคัญ
ของการด าเนินงานพันธกิจมหาวิทยาลัยและสิ่งที่
เป็นผลกระทบด้านบวกจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ที่เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
สังคมได้รับ 
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 5) 
2 น้อย (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
1 น้อยที่สุด (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่าง

รุนแรง) 
4 มาก (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้องคก์รเล็กน้อย) 
3 ปานกลาง (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร) 
2 น้อย (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม) 
1 น้อยทีสุ่ด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์) 
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เป้าหมาย  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
วัตถุประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเดน็ความเสี่ยง 6. มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม ไม่ถึง 150 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการน าผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม
สร้างมูลค่า 
1.1 ภาระงานและหน้าที่อ่ืนๆ เป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจการรบัทุนวิจัยที่เป็นภาระผูกพัน 

1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
การบริการวิชาการและนวัตกรรมสร้างมูลคา่ 
1.2 ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่สร้างมูลคา่จาก
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
และนวัตกรรม 

2. ขาดหลักการวิเคราะห์มูลค่าเพื่อตีมูลค่าเป็นตัว
งบประมาณ 

2.1 สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าเพื่อตี
มูลค่าเป็นตัวงบประมาณ 

3. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลการน าผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

3.1 จัดท าหรือปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งกระบวนการ 

  
 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1.เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นถึง
ความส าคัญหรอืประโยชนข์องผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

1.1 สร้างความเข้าใจกับเครอืข่าย ในความส าคัญ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมและสิ่งที่เป็นผลกระทบด้านบวกจาก
เครือข่าย ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย หรือสังคมได้รับ 
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 5) 
2 น้อย (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
1 น้อยที่สุด (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่าง

รุนแรง) 
4 มาก (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้องคก์รเล็กน้อย) 
3 ปานกลาง (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร) 
2 น้อย (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม) 
1 น้อยทีสุด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์) 
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เป้าหมาย  การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเดน็ความเสี่ยง 7. รางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ถึง 6 รางวัล 
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. การสร้างผลงานไม่ตอบโจทย์หรือขาดองค์ความรู้
ในการสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ฝึกทักษะในการสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือถอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

  
 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1. มีหน่วยงานภายนอกที่มีพันธกิจและเสนอผลงาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 สร้างเครือข่ายและร่วมมอืในการส่งเสริมให้เกิด
เวทีการน าเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ยอมรับ 

2. ขาดเวทีน าเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 จัดท าแผนการน าเสนอผลงานและด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค ์
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 5) 
2 น้อย (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
1 น้อยที่สุด (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่าง

รุนแรง) 
4 มาก (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กรเล็กน้อย) 
3 ปานกลาง (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร) 
2 น้อย (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม) 
1 น้อยทีสุ่ด (เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์) 
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เป้าหมาย  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
วัตถุประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สร้างค่านิยมร่วม 
ประเดน็ความเสี่ยง 8. ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑก์าร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ถึง ร้อยละ 80 
 
ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ 
1. ขาดความตระหนักในการใช้หลักธรรมาภิบาล 10 
ข้อ อย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร 

1.1 ส่งเสริมกระตุ้นการใช้หลักธรรมภิบาลอย่างเป็น
รูปธรรม 
1.2 สร้างความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องค์กร 

2. ขาดการวางแผนการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 วางแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลสู่การ
ด าเนินงานปกติ 

3. กระบวนการเก็บข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบไม่มีประสิทธภิาพ 

3.1 จัดท าหรือปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งกระบวนการและการรายงนผลการ
ด าเนินงานให้ตรงประเด็นกับการประเมิน 

  
 
ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก แนวทางในการจัดการ 
1.เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการเปลี่ยนแปลง 

1.1 ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
1.2 วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลตามหลักธรรมาภิ
บาลในทุกมิต ิ
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ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 20) 
4 มาก (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 10) 
3 ปานกลาง (ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 5) 
2 น้อย (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
1 น้อยที่สุด (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

ระดับ ความหมาย 
5 มากที่สุด (มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง,ถูกปิด) 
4 มาก (ถูกตักเตือนโดยหน่วยงานปกครอง) 
3 ปานกลาง (มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
2 น้อย (มีข่าวในเชิงลบในช่องทางการสื่อสารต่างๆ) 
1 น้อยทีสุ่ด (มีการพูดถึงมหาวิทยาลัยในทางที่ไม่ดี) 


