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Risk Map 2562 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบให้
เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2x3 (M) 

1X2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 

   *อธิบายการจ าแนกความเสี่ยงตามแผนที่แสดงระดับความเสี่ยง 

 

 

 
Green 

ความเสี่ยงต่ า (Low Risk) 
Yellow 

ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk) 
3Orange 

ความเสี่ยงสูง (High Risk) 
Red 

ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk) 

ล าดับ โอกาส ผลกระทบ ล าดับ โอกาส ผลกระทบ ล าดับ โอกาส ผลกระทบ ล าดับ โอกาส ผลกระทบ 

1L 1 1 5M 3 1 12H 5 2 22E 4 4 

2L 2 1 6M 4 1 13H 3 3 23E 5 4 

3L 1 2 7M 3 2 14H 4 3 24E 4 5 

4L 2 2 8M 1 3 15H 5 3 25E 5 5 

9M 2 3 16H 1 4 

10M 5 1 17H 2 4 

11M 4 2 18H 3 4 

19H 1 5 

20H 2 5 

21H 3 5 



50
% 

50
% 

เด็กเก่งไม่รู้จัก 
มวล. 

เด็กเก่งไม่เลือก 
มวล. 

แผนสร้างแรงจูงใจเด็กเก่ง 

แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แผนปรับรูปแบบกระบวนการ
รับนักศึกษา 

แผนสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน 

แผน/มาตรการ 

ร้อยละของเป้าหมายรับนักศึกษาจากสัดสว่นนักศึกษาต่อ
อาจารย(์ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมตอนปลายของ
นักศึกษาที่เข้าใหม่ (โรงเรียนประจ าจังหวัด 100 อันดับแรก 
2.50 /โรงเรียนอื่นๆ 3.0) 

กิจกรรมของศิษย์เก่าที่ร่วมกับส านักวิชา 
(ส านักละ 1 กิจกรรม) 
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(R1) การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (S,O) 

(R2) การพัฒนา มวล.สู่ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยฯ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 

(R3)การพัฒนา มวล.สู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
(R4) รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย(S,F) 

(F1) รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

(F2)การได้มาของบุคลากร
สายวิชาการ 

(F3)การพัฒนาคลากร 
สายวิชาการ 

(F4)การได้มาของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

(F5) การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

(F8)การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

(F6)รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

(F7)การบริหารจัดการเงิน
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

(R5)มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

(F9)ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของตนเอง 

2x3 (M) 

1X2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 



25
% 

50
% 

ไม่ทราบว่ามีการเปิดรับ
สมัคร 

คนเก่งไม่มาสมัคร แผนสร้างแรงจูงใจคนเก่ง 

แผนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
การรับบุคลากร 

25
% 

Competency ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

น ายุทธศาสตร์ มวล.มาเป็นตัวตั้ง
ในการรับบุคลากร 

แผน/มาตรการ 

คุณภาพการคัดเลือก 
กลไกการได้มาซึ่งบคุลากรทีม่ี
คุณภาพ  

ร้อยละความสามารถในการบรรจุพนักงานเข้ารับ
ต าแหน่งตามที่ไดส้รรหา (ร้อยละ 80)  

ตัวชี้วัด 

หน่วยงานมีแผนการวิเคราะห์การรับบุคลากรที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100)  

มีการพัฒนาระบบกลไกของการไดม้าของบุคลากรที่มี
คุณภาพชัดเจน โปร่งใส และด าเนินการตามระบบนั้น 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของตนเอง 

2x3 (M) 

1X2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 



70
% 

แผน/มาตรการ 

มีรูปแบบกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรสมรรถนะ
สูง 

แผนจัดท ามาตรฐานในการ
วางแผนการทดแทน
บุคลากรระยะยาว 

Competency ไม่
ตรงตามที่ต้องการ 

ขาดความพร้อมใน
การก้าวสู่ต าแหน่ง
บริหาร 

30
% 

1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 60) 
2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อ

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ร้อยละ 40) 

ตัวชี้วัด 

มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมบคุลากรเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้  
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบให้
เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพื่อให้เกิดความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2x3 (M) 

1x2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงินเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2x3 (M) 

1X2(L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 

25
% 

50
% 

ไม่ทราบว่ามีการเปิดรับ
สมัคร 

คนเก่งไม่มาสมัคร แผนสร้างแรงจูงใจคนเก่ง 

แผนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การ
รับบุคลากร 

25
% 

Competency ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

น ายุทธศาสตร์ มวล.มาเป็นตัวตั้งใน
การรับบุคลากร 

แผน/มาตรการ 

คุณภาพการคัดเลือก 
กลไกการได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ  

ร้อยละความสามารถในการบรรจุพนักงานเข้ารับ
ต าแหน่งตามที่ไดส้รรหา (ร้อยละ 80)  

ตัวชี้วัด 

หน่วยงานมีแผนการวิเคราะห์การรับบุคลากรที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100)  

มีการพัฒนาระบบกลไกของการไดม้าของบุคลากรที่มี
คุณภาพชัดเจน โปร่งใส และด าเนินการตามระบบนั้น 



50
% 

25
% 

ไม่มีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน 

ขาดความพร้อมในการ
ทดแทนต าแหน่ง 

แผนสร้างรูปแบบกลไกใน
การพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะสูง 

แผน/มาตรการ 

25
% 

Competency ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

แผนจัดท ามาตรฐานในการ
วางแผนการทดแทน
บุคลากรระยะยาว 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีวุฒหิรือต าแหนง่
ที่สูงขึ้น (ร้อยละ 5)  

ตัวชี้วัด 

มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อก้าวสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  7 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2x3 (M) 

1x2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 



ร้อยละของเป้าหมายรับนักศึกษาจากสัดสว่นนักศึกษาต่อ
อาจารย์ (ร้อยละ 100) 

กิจกรรมของนักศึกษาที่ร่วมกบัส านักวิชา  
(ส านักละ 1 กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพื่อให้เกิดความม่ันคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2x3 (M) 

1x2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 

50
% 

50
% 

เด็กไม่รู้จัก มวล. 

เด็กไม่เลือก มวล. 

แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แผนปรับรูปแบบ
กระบวนการรับนักศึกษา 

แผนสร้างความสัมพันธ์ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

แผน/มาตรการ 



40
% 

40
% 

ประสิทธิภาพ 
ของงบประมาณ 

รายได้อื่น 
สร้างแหล่งรายได้ใหม่นอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดิน 

สร้างระบบกลไกการของบประมาณแผ่นดินให้
เกิดประสิทธิภาพล้อตามยุทธศาสตร์ 

20
% 

ความโปร่งใส ควบคุมการใช้ระเบียบทางการเงิน 
เพื่อให้เกิดความม่ันคงและโปร่งใส 

วางแผนและการก ากับติดตามการใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

บริหารจัดการเงินกองทุนให้เกิดความมั่นคง
และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

แผน/มาตรการ 

การใช้งบลงทุนบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 90 หรือโครงการแล้วเสร็จ) 

ตัวช้ีวัด 

รายได้ของหน่วยวิสาหกิจ (เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)  

ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน (งบครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 
งบก่อสร้าง ร้อยละ 90 และเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน) 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับดัชนี
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและ
ตลาดทุน (มากกว่าดัชนีเปรียบเทียบ) 

ไม่พบความผิดปกติด้านการปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินขั้นร้ายแรงท่ีสื่อถึงการคอรัปชั่น 
จากการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  9 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงินเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 3x3 (H) 3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรรมาภิ
บาล ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2x3 (M) 

1x2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 



100% ความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

มีกลไกสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในทุกระดับ
ต าแหน่ง 

แผน/มาตรการ 

มีระบบและกลไกในการบงัคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างโปร่งใสและมีธรรมภิบาล 

ระบบส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่พบการร้องเรียนด้านการทจุริตหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในมหาวิทยาลัยที่เมื่อคดีสิ้นสุด พบว่ามีความผิด
จริง (0 ครั้ง)”  

มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ (1 ระบบ) 

ตัวชี้วัด 
ไม่พบการปฏิบัตงิานทีผ่ิดกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่คดีสิ้นสุดแล้ว พบว่ามีความผิดจริง 
เฉพาะคดีที่ตรวจสอบพบโดยหนว่ยตรวจสอบภายใน 
ยกเว้น กรณีที่ผู้บริหารตรวจพบ (0 ครั้ง) 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนา
บุคลากร 

สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพื่อให้เกิดความม่ันคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
3x3 (H) 

3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรร
มาภิบาล ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนเอง 

2x3 (M) 

1x2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 



100% 
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ธรรมาภิบาล ไม่
ปฏิบัติตามหนา้ที่
ความรับผิดชอบ

ของตนเอง 

แผน/มาตรการ 
สร้างกลไกควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

สร้างจิตส านักเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผน มากกว่าร้อยละ 
80 (มากกว่าร้อยละ 80) 

ตัวชี้วัด 
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การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (O) 

การพัฒนา มวล.สู่ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยฯ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย (O) 

การพัฒนา มวล.สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O) 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S,F) 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

การได้มาของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ 

การได้มาของบุคลากร 
สายปฏิบัติการ 

การพัฒนา
บุคลากร 

สายปฏิบัติการ 

การบริหารกฎระเบียบ
ให้เกิดความโปร่งใส 

รับนักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมายในเชิงปริมาณ 

การบริหารจัดการเงิน
เพื่อให้เกิดความม่ันคง 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
3x3 (H) 

3x4 (M) 2x2 (L) 

2x3 (M) 

3x2 (M) 2x3 (M) 

3x2 (M) 

มวล.เสียภาพลักษณ์ (S,C) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดธรร
มาภิบาล ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนเอง 

2x3 (M) 

1x2 (L) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณ
ทิต เพ่ือตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง
และบริหารทุนมนุษย์ 

การบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิททยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นน าของประเทศ 


