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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต              
และการต่อต้านทุจริตในการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน          
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๒ (๒) ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างเข้มงวด ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงาน ป.ป.ช. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน นั้น              

ในการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิเคราะห์                
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนระดับสถาบันและระดับ
หน่วยงาน จะต้องมีระบบบริหารและการจัดการความเสี่ยง ภายใต้การก ากับดูแลในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ และการจัดการความเสี่ยงให้
บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ เพ่ือป้องกันความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิด ความเสียหายการติดตาม
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้น าไปใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี                 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน                  
เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยว
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียง 

ในด้านดนตรี ด้านการผลิตและพัฒนาครู มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยได้ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาช้านาน มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศ
หลายประการ โดยเฉพาะการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รอบด้าน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยเน้นการสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น  

ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์  
ของบัณฑิต และพันธกิจ  มีดังต่อไปนี้ 
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๖ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
กำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
เป้ำหมำย 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ๕ ด้าน ดังนี้  

๑) ด้านเศรษฐกิจ 
๒) ด้านสังคม 
๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔) ด้านการศึกษา  
๕) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 

๑. ด้ำนเศรษฐกิจ 
๑.๑ ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.๒ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการระดับเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ได้รับการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ยกระดับรายได้ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

๒. ด้ำนสังคม 
๒.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญ 
ของสถาบันหลักในสังคมไทย  

๒.๒ ประชาชนในพื้นท่ีมีสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสารคดีเผยแพร่ 
การสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงภูมิปัญญาของ
ชุมชน สามารถน าความรู้ไปสร้างอาชีพและรายได้ 

๒.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนทั้งภายในและภายนอกท่ีครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน  

๒.๔ การมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

๓. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ชุมชนในพ้ืนที่มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้ำนกำรศึกษำ 

๔.๑ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายได้รับการยกระดับทักษะการจัดการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลต่อความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล  



๗ 

 

๔.๒ ประชาชนในพ้ืนที่มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชน สามารถน าความรู้ไปสร้างอาชีพและ
รายได ้

๕. ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
๕.๑ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาของ

ชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)  

๕.๒ ชุมชนในพ้ืนที่มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นแบบฉบับ (Tradition) และแบบร่วมสมัย (Contemporary)  
เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (BCG 

Model) ที่ใช้พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) พัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงานพัฒนา

เชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ทั้งการบริการในรูปแบบให้เปล่า
และก่อให้เกิดรายได้ 

๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
ยกระดับรายได้ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ   

๕) ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ 
ประการ ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของสถาบันหลักในสังคมไทย  

๖) ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสารคดีเผยแพร่การสืบสาน รักษา  
และต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ไปสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป 

๗) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ดี สร้างรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๘) สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๙) ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ชุมชนน าความรู้ทาง
วิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 



๘ 

 

๑๐) ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  
เพ่ือน ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเสมอภาค 

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งของชุมชน 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

๒) ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม น าความรู้ทางวิชาการ  
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

๓) ส ารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา             
เพ่ือน ามาด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่
เหมำะสมแก่ชุมชน 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและสืบสำนพลังปัญญำตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเพื่อสร้ำงควำมควำม
ม่ันคงเข้มแข็งและย่ังยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเผยแพร่พลังปัญญาและองค์ความรู้จากโครงการ  

ตามแนวพระราชด าริสู่การขับเคลื่อนแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือเกิดการสร้างงานและสร้าง
รายได้ 

๒) บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ 

๓) ประเมินผลโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
 



๙ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓) ร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่น าทุนทางวัฒนธรรมมา              

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนำศักยภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำม

เป็นมืออำชีพและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่สู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

  



๑๐ 

 

 
 

 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงกำรหลัก 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา 
 โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ 
 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 
 โครงการองค์ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ชุมชน 
 โครงการส่งเสริมและสืบสานตามแนวพระราชด าริเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
 โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 โครงกำรรอง 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ       

และผู้ประกอบการใหม่ 
 โครงการเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชน 
 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ระดับต าบล 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล 
 โครงการบริหารจัดการการใช้ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน  
 โครงการการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริ 
 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  

โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ ๑ 



๑๑ 

 

 โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและงานสร้างสรรค์สู่การยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ 

 โครงการศิลปกรรมบ าบัด และบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน 
 โครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
 โครงการยกระดับสื่อวีดิทัศน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  



๑๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและพัฒนำครู กำรวิจัย และนวัตกรรม 

 
 
เป้ำหมำย 

๑) บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) เพ่ือการถ่ายทอด 
และบ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 

๒) การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู 
๓) การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพการเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่  

(New Normal) 
๔) ศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕) การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 

๑) บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
๒) มีหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑  
๓) ครูของครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  

เพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๔) ศิษย์เก่าท่ีประกอบวิชาชีพครูมีการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๕) โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

 
 กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตและกระบวนกำรผลิต ด้วย School Integrated 

Learning ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประกำร 
ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ๒) มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำมี
อำชีพ ๔)เป็นพลเมืองดี  

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรท า
หน้าที่พัฒนาหลักสูตรและควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและองค์กรวิชาชีพ 

๒) พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการ ในการผลิตบัณฑิตครูด้วย  School 
Integrated Learning เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะ ๔ ประการ 

๓) พัฒนาระบบและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นครู 
ในแต่ละหลักสูตร 



๑๓ 

 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู ด้วยการแสวงหาแหล่งทุนภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน การร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู และหา
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ครุสภา และการจัดหาแหล่งงาน
รองรับ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำกระบวนกำรบ่มเพำะ บัณฑิตครูและและศิษย์เก่ำที่ประกอบวิชำชีพครูใหมี้อัตลักษณ์ 
สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประกำร ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้ำนเมือง ๒) มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำมีอำชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) พัฒนาระบบและกระบวนการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๒) พัฒนากระบวนการในการส่งเสริมศิษย์เก่าที่ประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓) พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔) ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของความเป็นครูในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) ตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูของครูเพ่ือด าเนินการพัฒนาครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ภายใต้กรอบ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา” สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปแบบ
โครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูไปอบรมเพ่ิมทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องกับองค์กรที่
เชี่ยวชาญในทักษะด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๓) สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือสร้างเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔  สร้ำงงำนวิจัย และนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  เพื่อกำรผลิตและพัฒนำครู 
 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 



๑๔ 

 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ไปเผยแพร่ในเวที ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูของครูน าผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่าง ในด้านการจัดการเรียน 
การสอนและงานวิจัย 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่งและเป็นสุข 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และเป็นห้องทดลอง
ปฏิบัติการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๔)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 

 
 
 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิต 
และพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงกำรหลัก 
 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ   
 โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูของครู 
 โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณทิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่

วิชาชีพ 
 โครงการต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู 
 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการน านวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน

ท้องถิ่น  
 
 โครงกำรรอง 
 โครงการส่งเสริมกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ                  

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 

โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ ๒ 



๑๕ 

 

 โครงการเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการบ่มเพาะบัณฑิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูของครู 
 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการ Chevron Enjoy Science (สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต) 
 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ  
  



๑๖ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 

บนพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

 
เป้ำหมำย 

๑) มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคัญในการสร้างความ
มั่นคงให้กับท้องถิ่น  

๒) อาจารย์มีสมรรถนะระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๓) บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
๔) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๕) เครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าสัมพันธ์มีความเข้มแข็งท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 

๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ  
และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ 
สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

๒) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและจัดล าดับในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ ที่มีคุณภาพ  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร ่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

๔) บัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต                 
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทสู่การเปลี่ยนแปลง
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

๕) อาจารย์และบุคลากร มีความเชี่ ยวชาญในทักษะวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ                              
มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี                      
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 
 
 

 
 
 



๑๗ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นและสังคมที่ย่ังยืน (Sustainable) 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน (มำตรฐำน) 
๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒) พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรสหวิทยาการ 

หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) และหลักสูตรสหกิจศึกษา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษานานาชาติร่วมกับคณะต่าง ๆ 
๔) พัฒนาและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ

สากลในศตวรรษที่ ๒๑ และการพ่ึงตนเอง 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน (ด้ำนควำมเป็นเลิศ) 
๑) ก าหนดระบบกลไกพร้อมระบบจูงใจที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ให้มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ และเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต 
และการมีส่วนร่วมในการใช้ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพของ
ประชาชน 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้ำงศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพสู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถี

ชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง 

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองาน

ลักษณะอ่ืน และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 



๑๘ 

 

หมำยเหตุ:  
๑. อำจำรย์ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งท่ีจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

๒. ผลงำนทำงวิชำกำร หมายถึง ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่จ าแนกตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) มี ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประกอบด้วย ๑) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม ๒) 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ๓) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา
นโยบายสาธารณะ ๔) กรณีศึกษา (Case Study) ๕) งานแปล ๖) พจนานุกรม สารานุกรม 
นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ๙) สิทธิบัตร ๑๐) ซอฟต์แวร์  

กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม ๔ ประกอบด้วย ๑) ต ารา ๒) หนังสือ ๓) บทความทางวิชาการ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงสรรค์ เผยแพร่องค์ควำมรู้งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภำพ และ

น ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือทำงกำรวิจัย ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และ
กำรพัฒนำประเทศเพื่อสร้ำงควำมม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) และพึ่งพำตนเอง 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เ พ่ือสร้างความมั่นคง ยั่ งยืน 
(Sustainable) 

๒) แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงานวิจัย พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย หรือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม หรืองานอ่ืน ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนการน าองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
หรืองานอ่ืน ๆ ด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการส่งผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรมแก่ชุมชน และชุมชนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้จนสามารถเกิดประโยชน์แก่ชุมชน เพ่ือสร้างความม่ันคง ยั่งยืน (Sustainable) 
และพ่ึงพาตนเอง   

๕) พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก 

๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการ และ คุณภาพวารสารวิชาการ เพ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

 



๑๙ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ๔ ประกำร มีทักษะ 
และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สู่กำร
เปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ควบคุมก ากับ  
การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๓. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
๔ ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. สร้างกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ 
ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในศตวรรษที่ ๒๑  

๕. เสริมสร้างสมรรถนะและการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล  ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
การใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ือการผนึกก าลังพร้อมการพึ่งพาตนเอง 

๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ   
ในการร่วมมือยกระดับคุณภาพบัณฑิต กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 
 
 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงกำรหลัก 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพ่ือยกระดับการจัดคุณภาพในการผลิตบัณฑิต 

โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ ๓ 



๒๐ 

 

 โครงการการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศ 

 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑  
 โครงการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับนักศึกษา 
 โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ 

 
 โครงกำรรอง 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ พหุวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสองปริญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

และสังคม 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 โครงการจัดท าหลักสูตร Re-Skilling & Upskilling 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์การแปลภาษาต่างประเทศ 
 โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ 
 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสการ

แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ 

สู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย 
 โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน 
 โครงการพัฒนาวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา (Journal of English and Asian Language 

Studies) 
 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 



๒๑ 

 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) 
 โครงการยกระดับทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ของบัณฑิต 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ 
 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทย-ต่างประเทศ 
 กิจกรรมประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ ภ าษา อั งกฤษ ( TOEIC - Test of English for 

International Communication) 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  
 โครงการรับน้องใหม่ 
 โครงการแข่งกีฬานักศึกษา 
 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการแนะน าหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษา 
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม) 
 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ 

  



๒๒ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 
เป้ำหมำย 

๑) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ 

๒) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บ า ล  
มีความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ 

๑) อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาการและวิชาชีพ มีความก้าวหน้า 
และมีความมั่นคงในสายอาชีพ (Career Path) 

๒) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศและมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถ
สื่อสารข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งเอ้ืออ านวยสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรองรับการเป็น SMART 
University 

๔) นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY  
๕) มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอ  

ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๖) มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานทางวิชาการเชิงรุกเพ่ือสร้างรายได้ 
๗) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

พร้อมเผยแพร่ขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชา  สมุนไพรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG 
Model) และการสร้างเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ศักยภำพเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มท่ี 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แสดง
ศักยภาพโดยเข้าร่วม แข่งขัน หรือประกวดความสามารถทางวิชาการและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 



๒๓ 

 

๒) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา 
ในสายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  
สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กร ทั้งภำยในและ

ต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
๒) พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารองค์กรให้มีความทันสมัย ทั่วถึงและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
๓) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล งบประมำณและบุคลำกรให้ มี

ประสิทธิภำพ และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล และยึดม่ัน
ค่ำนิยมองค์กรMORALITY 

          
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อการใช้
ข้อมูลในระดับประเทศ 

๒) พัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University 

๔) วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตขององค์กร 

๕) พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

๖) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
ให้ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร MORALITY 

๗) ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

๘) พัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 



๒๔ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และมีทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรสร้ำง
คุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

         
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพ่ือน าไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่พร้อมต่อการเป็น SMART University 

๓) พัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยให้มีสุนทรียภาพ              
เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศำสตร์พระรำชำ  

 และศูนย์สร้ำงเสริมฟื้นฟูสุขภำพผู้สูงวัย และประชำชนทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและ              
กำรพัฒนำนวัตกรรม    

 
  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑) สร้างศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ศูนย์ศาสตร์พระราชา และศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูง
วัย และประชาชนทั่วไป 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์พระราชา  
และการสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป    

๓) แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
และภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนา 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น และบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
และเผยแพร่ให้บริการชุมชนท้องถิ่น 

 
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำหน่วยงำนทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ในกำรพึ่งพำตนเองให้กับ

มหำวิทยำลัย  
 

  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๑) เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบข้อบังคับ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหาร

จัดการเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพา
ตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

๒) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างรายได้ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

๓) สนับสนุนการจัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือสร้างรายได้จากการส่งเสริม 
และพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษานานาชาติ 



๒๕ 

 

๔) แสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดท าข้อมูลโครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โครงกำรหลัก 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย เพ่ือยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
 โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนส าหรับ

คณาจารย์ 
 โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการส าหรับบุคลากร 
 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อการบริหารงานในยุคดิจิทัล 
 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ (MORALITY BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริตและ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โครงการ "ราชภัฏโพลล์" 
 โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
 โครงการจัดท าสื่อเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพึ่งพา

ตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ในการพ่ึงพาตนเองให้กับมหาวิทยาลัย 

โครงกำรในยุทธศำสตร์ที่ ๔ 



๒๖ 

 

 
 โครงกำรรอง 
 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายภายใน และเครือข่ายชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์  
 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบนเนอร ์
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้

ข้อมูลในระดับประเทศ 
 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร 
 โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคณาจารย์ บุคลากร 
 โครงการจัดหาและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบ Smart Device 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (BSRU EIS) 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับนักศึกษา 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 โครงการงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
 โครงการการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
 โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตมุ่งสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส 
 โครงการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ 
 โครงการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจราชภัฏโพลล์ 
 โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก 
 โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 โครงการจัดท าสื่อเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 
 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 



๒๗ 

 

 โครงการพัฒนาศูนย์การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่สังคม  
และท้องถิ่น 

 โครงการบริหารการวิชาการและบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิดรายได้ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะด้าน ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

 
หน่วยงานการจดัการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบณัฑิตหรือ

นักเรียน 
 

คณะครศุาสตร ์  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

   
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  คณะวทิยาการจดัการ 

   
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 
 วทิยาลยัการดนตร ี

   
บณัฑติวทิยาลยั  โรงเรยีนสาธติ 

 

หน่วยงานสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

 
ส านกังานอธกิารบด ี  ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

 กองกลาง 
 กองนโยบายและแผน 

 กองบรหิารงานบุคคล 

 กองคลงั 
 กองอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 

  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ส านกัวเิทศสมัพนัธแ์ละเครอืขา่ยอาเซยีน 

 

ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ส านกักจิการนกัศกึษา 

   
ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส านกัคอมพวิเตอร ์

   
ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  ส านกัประชาสมัพนัธแ์ละสารสนเทศ 

   
สถาบนัวจิยัและพฒันา  ศนูยก์ารศกึษาอู่ทองทวารวด ี

               
 

 

โครงสร้ำงหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 



๒๙ 

 

๒. ข้อมูลพื้นฐำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 
๒.๑ ควำมเป็นมำ  
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานและสถานการณ์

ยังคงรุนแรง พิจารณาได้จากข้อมูลค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา                  
ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ประเทศไทยได้คะแนน
น้อยกว่า ๕๐ คะแนน คือ ได้คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน ส่งผลถึง
ภาพลักษณ์  และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายามแก้ไข
ปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
( Integrity and Transparency Assessment: ITA)  มา ใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วน
ราชการให้มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการยกระดับดัชนีการรับรู้  การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น       
โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการและให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง
หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  โดยการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 
ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                             
วิเคราะห์และค้นหาความเสี่ยงการทุจริต และจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและป้องกันการเกิดการทุจริตและผลประโยชน์
ทับ พร้อมทั้งก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.๒ กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)  
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริง         

ที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจ  
หน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ  
สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
นี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการ อย่างใด
อย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือ  องค์กร        
ได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง ที่เก่ียวข้องอยู่
มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม 

 
 



๓๐ 

 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
การคอร์รัปชัน คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน”
แต่เป็นพฤติการณ์ทีอ่าจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันได้ 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุนเงิน              

ที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วน

เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว  (Post-

Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอ านาจ
ควบคุมก ากับดูแล 

๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทด าเนินการธุรกิจ
ที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 

๕. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for Private 
Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

๖. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ตนเอง 
 
๒.๓ ควำมเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต             

และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส า เร็จ          
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงจ า เป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์               
และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์แผนด าเนินงาน          
ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบ          
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

๒) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป               
ตามแผนงบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้               
การจัดสรรไม่เพียงพอ 

๓) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลาก รใน                
การปฏิบัติงาน 



๓๑ 

 

๔) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร         

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 
๒.๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทุจริต 

  การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  การวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความ
เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ก าหนด                     
ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และด าเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง เพ่ือให้
สามารถจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                 
ของหน่วยงานและรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการก ากับติดตามป้องกันการทุจริตและพัฒนาต่อไป และการ
ปะเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย 
Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องทางของระบบ
ต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุม  ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหา
เหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

  
 
 

 
 
 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี  ด้านการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ดังนี้ 
๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

๑. โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๒ ระดับ               

คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ดังนี้ 
ระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย อธิการบดี คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงาน             

ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย รองอธิการบดี เป็นประธาน คณบดี ผู้อ านวยการ ส านัก/สถาบัน/ศูนย์และ
หัวหน้างาน เป็นกรรมการด าเนินงานภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงาน รับผิดชอบโดย คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และหัวหน้างาน 
เป็นประธานรวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นคณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้
การก ากับดูแลของประธานกรรมการแต่ละหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอ านวยการการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน   



๓๓ 

 

๒. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 ๒.๑  นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

       เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีระบบในการบริหารความเสี่ยง                   
โดยการบริหารการควบคุมปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ            
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน                             
และ ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญจึงก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
๓. ให้มี การติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุ งการบริหารความเสี่ ยง                    

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๔. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
๕. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

๒.๒ วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๑. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ควบคุมได ้และตรวจสอบได้ 

๒. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย                 
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๓. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน                  
และเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน                         
และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๔. เ พ่ื อ ให้ บุ คลากรมี การปฏิบั ติ ต ามนโยบาย  กฎหมาย  เ งื่ อน ไขสัญญา  ข้ อตกลง                           
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๒.๓  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้  

 
 

 



๓๔ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ผู้บริหารระดับสูง ๑.ก าหนดนโยบายและแต่ งตั้ งคณะกรรมการและ

คณะท างาน 
๒. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ ๑. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงให้บรรลุตามภารกิจหลักทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน  
๒. ให้ความเห็น เสนอแนะ และค าปรึกษาในการด าเนินงาน
จัดท าระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
๓. ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจการจัดตั้งองค์กร 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานส่วนกลาง ๑. ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ให้บรรลุตามภารกิจหลักในระดับมหาวิทยาลัย 
๒. ศึกษาสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนด
เกณฑก์ารประเมินความเสี่ยง  
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
๔. ก ากับติดตาม เสนอแนะให้ความเห็นและค าปรึกษา                
ในการด าเนินการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร              
ความเสี่ยงของระดับมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ ามหาวิทยาลัย  

๔. คณะกรรมการด าเนินงานคณะ/บัณฑิต
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงาน 

๑. ศึกษาสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  
๒. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง             
และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
๓. ก ากับติดตาม เสนอแนะให้ความเห็นและค าปรึกษา             
ในการด าเนินการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ระดับหน่วยงาน 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร              
ความเสี่ยงของระดับหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 



๓๕ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๖. ผู้บริหารระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงาน 

๑. ศึกษาท าความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยง 
๒. ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน และจัดให้มี              
การบริหารความเสี่ ยงในหน่วยงาน  รวมทั้ งติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
๓. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

ตามแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ตามสภาพแวดล้อม                         
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง               
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัย
เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง                      
และการควบคุมภายใน เป็น ๕ กระบวนการ ดังนี้ 

๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
๒) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
๓) การประเมินความเสี่ยง 
๔) การตอบสนองความเสี่ยง 
๕) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องทางของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุม  
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี                  
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

                     
องค์ประกอบของกำรทุจริต หรือสำมเหลี่ยมทุจริต 

(The Fraud Triangle) 

 



๓๖ 

 

 ๓.๑ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และ
ด าเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                    
และมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ได้                
เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น                 
   บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
  ๓.๒ กำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์                   
และเป้าหมายขององค์กรที่ครอบคลุมตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓   (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เกิดจากปัจจัยผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยง
ด้านปัจจัยภายนอกและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จ าแนกประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้  

 
 ๓.๓ กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย  การวิเคราะห์  การประเมิน  และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย                          
สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน  
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 

 

 

 
 ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้  
 

 
 
 ๓.๔ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 

        การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)                  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น  ซึ่งสามารถ
ก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 

๑)  ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจ ารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง                 
ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง



๓๘ 

 

ความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น ๕ 
ระดับ ได้แก่ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยมาก (๑)    

      ๒)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์               
ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในท่ีนี้จะหมายถึงความเสียหาย
ที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีท่ีความเสี่ยง
นั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่  สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย 
(๒) และน้อยมาก (๑)    

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง           
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  
เกณฑ์มำตรฐำนระดับของควำมเสี่ยง (Likelihood) 
 

เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง / มีโอกาสในการเกิดทุกเดือน 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ / มีโอกาสในการเกิด ๓ 

เดือน ต่อครั้ง  
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง/มีโอกาสในการเกิด ๖ เดือน ต่อครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง / มีโอกาสในการเกิด ๙ เดือน ต่อครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก / มีโอกาสในการเกิด ๑๒ เดือน ต่อครั้ง  

 
เกณฑ์มำตรฐำนระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) 

 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

๕ รุนแรงที่สุด การด าเนินงานหยุดกะทันหันเกิดความล่าช้า / ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ภายใน ๑๒ เดือน  เกิดความเสียหายขาดความ
น่าเชื่อถือและเสียงชื่อเสียง  

๔ ค่อนข้างรุนแรง การด าเนินงานเกิดความล่าช้า / ไม่สามารถด าเนินการได้
ภายใน ๙ เดือน  เกิดความเสียหายขาดความน่าเชื่อถือ 

๓ ปานกลาง การด าเนินงานเกิดความล่าช้า / ไม่สามารถด าเนินการได้
ภายใน ๖ เดือน  ขาดความน่าเชื่อถือ 

๒ น้อย การด าเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าก าหนด / การด าเนินงานเกิด
ความล่าช้ากว่าก าหนด ๑ วัน สามารถแก้ไขปัญหาได้  

๑ น้อยมาก การด าเนินงานได้ทันตามก าหนด / การด าเนินงานได้ทันก่อน
ก าหนด ๑ วันเป็นต้นไป    

 
 



๓๙ 

 

เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก เกิดข้ึนบ่อยมาก ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบ

ข้อบังคับ   
๔ สูง มีโอกาสเกิดบ่อย มีมาตรการควบคุมการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

อย่างเคร่งครัด   
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง โดยมีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ   
๒ น้อย เกิดข้ึนน้อยนาน ๆ ครั้ง ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน    
๑ น้อยมาก เกิดข้ึนน้อยมาก ให้ความร่วมมือในการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ   

 
 
 

เกณฑ์มำตรฐำนระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ      ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
๕ รุนแรงที่สุด สูญเสียงบประมาณ ทรัพยากรจ านวนมาก ได้รับบทลงโทษทาง

วินัยร้ายแรงเสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ  
๔ ค่อนข้างรุนแรง สูญเสียงบประมาณ จ านวนมาก ได้รับบทลงโทษทางวินัย 

เสื่อมเสียชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือ 
๓ ปานกลาง ชดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการ

ตักเตือน ขาดความน่าเชื่อถือ 
๒ น้อย ชดใช้ความเสียหาย มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการ

ตักเตือน 
๑ น้อยมาก มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการตักเตือน 



๔๐ 

 

เกณฑ์มำตรฐำนระดับผลกระทบของควำมเสี่ยง 
จากระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 

และน้อยมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) จะสามารถแสดง
สถานะความเสี่ยง จะท าให้สามารถก าหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้  โดยมีมาตรการ              
เพ่ือการพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

๑. จ าเป็นต้องเร่งจัดการกับความเสี่ยง มีมาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

๒. จ าเป็นต้องเร่งจัดการกับความเสี่ยง มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หรือการถ่ายโอนความเสี่ยงภัย 

๓. ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับไม่ได้ 

๔. ยอมรับความเสี่ยง 
 

๔. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรตอบสนองควำมเสี่ยง  
การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็น อันดับแรก                
ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการ ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ 

๑) การยอมรับ (Take, Accept) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ  

๒) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่                
ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  

๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
ด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน                      
การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

๔) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ 
๕. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความ
เสี่ยง สามารถท าได้ ๒ วิธี คือใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่างด าเนินการ 
หรือใช้วิธีการประเมินแยกต่างหากมุ่งเน้นโดยตรงที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และท า
ให้มีโอกาสได้พิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง รวมทั้งด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการควบคุม
ภายในเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  โดยการติดตามผลพบ
สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
จะต้องมีการรายงานผล ให้ผู้บริหารทราบตามรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 



๔๑ 

 

ส่วนที่ ๓ 
แผนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

 
 
 
 
 
 แผนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้  
 
ตำรำงท่ี ๑  สรุปกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีอำจจะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรกับควำมส่ียง 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

๑ การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  
 

๓ ๔ ๑๒ ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจั ดการ 
(MORALITY BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง นโยบายการ
ให้ และการรับของขวัญ หรือของก านัล (No Gift 
Policy) 



๔๒ 

 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีอำจจะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรกับควำมส่ียง 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

๔. เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานและน าข้อร้องเรียนมา
พิจารณาจัดการแก้ไขอย่างเคร่งครัด   

๒ การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓ ๓ ๙ ๑. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล และตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

๒. ก าหนดกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน
และสะดวกตามแนวปฏิบัติ ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑. ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และรายงานผล เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
อย่างสม่ าเสมอ 

๒. สร้ า งค่ านิ ยมและคุณธรรมจ ริ ย ธ ร ร ม ให้                       
กับบุคลากรต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒ การละเลยการปฏิบัติตามหน้าที่ในการบิดเบือน
ข้อมูลเพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน    

๓ 
 

๓ ๙ 
 
 

๑.   ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็ จ เจ้ าพระยาประจ าปี งบประมาณ                 
พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน                 
มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือด าเนินการ              



๔๓ 

 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีอำจจะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรกับควำมส่ียง 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน เพ่ือความโปร่งใส และถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด 

๓. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือป้องกันการทุจริต
สม่ าเสมอ ให้ตระหนักถึงความเสียหายและ
บทลงโทษต่อการละเลยการปฏิบัติตามหน้าที่ 

๓ การเผยแพร่ข้อมูลส าคัญที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา/เสนออนุมัติ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
พวกพ้อง 

๒ ๔ ๘ ๑. ให้บุ คลากรปฏิบัติ ตามประกาศเจตจ านง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“องค์กรแห่ งความโปร่ ง ใสต่อต้ านทุจริ ต ”                 
ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการ
เปิดเผยข้อมูล อย่างเคร่งครัด 

๒. แจ้งข้อก าหนด บทบาทหน้าที่  ในการรักษา
ข้อมูลส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๓. พัฒนาบุ ค ล าก รทุ ก ร ะดั บ ให้ เ กิ ด ค ว า ม รู้                 
ความเข้าใจ จิตส านึก และค่านิยมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 



๔๔ 

 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีอำจจะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรกับควำมส่ียง 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

๔ การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง  

๒ ๓ ๖ ๑. ก ากับให้บุคลากรด าเนินงานโดยยึดประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เพ่ือความโปร่งใส และ
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด 

๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ให้ประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

๕ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

๑ ๕ ๕ ๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจั ดการ 
(MORALITY BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. ก ากับติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภ าย ในหน่ ว ย ง าน  ร วมถึ ง กา รน า ผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ เกี่ยวกับการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ  จัดจ้าง                
จากทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป



๔๕ 

 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีอำจจะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรกับควำมส่ียง 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการ
ประพฤติมิชอบ 

๔. ก าหนดมาตรการช่องทางข้อร้องเรียน การจัดซื้อ
จัดจ้าง การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  และการ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือป้องกันการทุจริต โปร่งใส                 
ที่สามารถตรวจสอบได้ 

๖ ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็น
วิทยากรภายนอกในเวลาราชการ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑ ๔ ๔ ๑. ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความ 
สามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบอย่างมีคุณธรรม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. เผยแพร่แนวปฏิบัติและสื่อสารให้ทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ระบบอย่างเคร่งครัด  

๓. เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานและน าข้อร้องเรียนมา
พิจารณาจัดการตามแนวทางคุณธรรมและความ



๔๖ 

 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีอำจจะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรกับควำมส่ียง 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

โปร่งใสและกลไกการบริหารจัดการ (MORALITY 
BSRU) เ พ่ื อต่ อต้ านการทุ จ ริ ตและป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 



๔๗ 

 

ตำรำงที่  ๒  สรุปกำรประเ มินควำมเสี่ ยงกำรทุจริตประจ ำปี  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๕                                   
ในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

 
ระดับ

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ ปัจจัยท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 

สูง ๑ การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้
มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย  โดยการ
ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ  

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
(MORALITY BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง นโยบาย
การให้ และการรับของขวัญ หรือของก านัล 
(No Gift Policy) 

๔. เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงานและน าข้อร้องเรียนมา
พิจารณาจัดการแก้ไขอย่างเคร่งครัด   

๒ การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้
ส่วนตัวก่อให้เกิดผลประโยชน์              
ทับซ้อน 

๑. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่ วยงานจะต้องมีการก ากับดู แล  และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงาน 

๒. ก าหนดกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน
และสะดวกตามแนวปฏิบัติ ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓. ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และรายงานผล เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง อย่างสม่ าเสมอ 

๔. สร้ า งค่ านิ ยมและคุณธรรมจริ ยธรรมให้                       
กับบุคลากรต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน 



๔๘ 

 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ ปัจจัยท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 

 ๓ ก า ร ล ะ เ ล ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม               
หน้าที่ในการบิดเบือนข้อมูลเพ่ือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน    

๑. ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน                 
มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือด าเนินการ              
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

๒. ก า ห น ด ใ ห้ มี ค ณ ะก ร ร ม ก า ร  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ การด าเนินงาน เพ่ือความโปร่งใส 
และถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด 

๓. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือป้องกันการทุจริต
สม่ าเสมอ ให้ตระหนักถึงความเสียหายและ
บทลงโทษต่อการละเลยการปฏิบัติตาม
หน้าที่ 

ปานกลาง ๑ การเผยแพร่ข้อมูลส าคัญที่อยู่
ระหว่ า งการ พิจารณา/ เสนอ
อนุมัติ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและ
พวกพ้อง 

๑. ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศเจตจ านง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต” ด้าน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการเปิดเผย
ข้อมูล อย่างเคร่งครัด 

๒. แจ้งข้อก าหนด บทบาทหน้าที่ ในการรักษา
ข้อมูลส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๓. พัฒนาบุ คลากรทุ กระดับ ให้ เ กิ ดความรู้                 
ความเข้าใจ จิตส านึก และค่านิยมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 

๒ การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกิน
ความเป็นจริง เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้อง 

๑. ก ากับให้บุคลากรด าเนินงานโดยยึดประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือ



๔๙ 

 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ ปัจจัยท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 

การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เพ่ือความโปร่งใส 
และถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด 

๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส 

    สามารถตรวจสอบได้ ให้ประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ต่ า ๑ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
(MORALITY BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. ก ากับติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึ งการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ เกี่ยวกับการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง                
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการ
ประพฤติมิชอบ 

๔. ก าหนดมาตรการช่องทางข้อร้องเรียน การ
จัดซื้อจัดจ้าง การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ
การประพฤติมิชอบ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 

๒ ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
ภายนอกในเวลาราชการ โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความ 
สามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีคุณธรรม ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. เผยแพร่แนวปฏิบัติและสื่อสารให้ทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ระบบอย่างเคร่งครัด เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
และน าข้อร้องเรียนมาพิจารณาจัดการตาม



๕๐ 

 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ ปัจจัยท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 

แนวทางคุณธรรมและความโปร่ง ใสและ              
กลไกการบริหารจัดการ (MORALITY BSRU)            
เพ่ือต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
จากตารางที่ ๒ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                

ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 
มีความเสี่ยงระดับสูง ๓ ประเดน็ คือ ๑) การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการละเลยการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ ๒) การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทั บซ้อน                             
และ ๓) การละเลยการปฏิบัติตามหน้าที่ในการบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน    

รองลงมาความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง ๒ ประเด็น คือ การเผยแพร่ข้อมูลส าคัญที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา/เสนออนุมัติ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และการประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

ส่วนความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า คือ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้างประพฤติมิชอบ              
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรภายนอกในเวลาราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์             
ทับซ้อน 



๕๑ 

 

ส่วนที่ ๔ 
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕     

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
 
 
 
 
จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับ                  

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยองค์รวม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
จึงได้จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างครบถ้วน  

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า มีความเสี่ยง
ระดับสูง ๓ ประเด็น คือ ๑) การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ ๒) การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ ๓) การละเลย
การปฏิบัติตามหน้าที่ในการบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน    

รองลงมาความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง ๒ ประเด็น คือ การเผยแพร่ข้อมูลส าคัญที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา/เสนออนุมัติ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และการประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

ส่วนความเสี่ยงอยู่ระดับต่ า คือ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้างประพฤติมิชอบ              
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรภายนอกในเวลาราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์              
ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตำรำงท่ี ๓ แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
 

ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

๑. การแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยการ
ละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ 

๓ ๔ ๑๒ ๑. พัฒนา ร ะบบกา รบริ ห า ร
จัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น
อ ง ค์ ก ร ที่ มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง 
มุ่ ง เน้นการบริหารจัดการ              
ที่ มี คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก              
ธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ (MORALITY 
BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริต
และป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๓. ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง นโยบายการให้ และการ
รับของขวัญ หรือของก านัล 
(No Gift Policy) 

๔. เ พ่ิมช่องทางการร้องเรี ยน
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบใน
การปฏิ บั ติ ง านและน าข้ อ

            รองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
คณบดี ทุกคณะ 
ทุกหน่วยงาน    



๕๓ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

ร้องเรียนมาพิจารณาจัดการ
แก้ไขอย่างเคร่งครัด   

๒. การน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว
ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๓ ๓ ๙ 
 

๑. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถู ก ต้ อ ง  เ พ่ื อ เ ผ ย แ พร่ ใ ห้
บุคลากรภายในได้รับทราบ
และน าไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงาน 

๒. ก าหนดกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
ตามแนวปฏิบัติในการป้องกัน
ผลประ โยชน์ ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓. ก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
รายงานผล เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

            รองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี  
ทุกหน่วยงาน 



๕๔ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

กลุ่ ม  หรื อพวกพ้อง  อย่ า ง
สม่ าเสมอ 

๔. สร้างค่านิยมและคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร รม ให้ กั บบุ ค ล า ก ร
ต่อต้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. การละเลยการปฏิบัติ
ต า ม ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
บิ ด เ บื อ น ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน    

๓ ๓ ๙ ๑. ก าหนดนโยบายคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น            
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน                 
มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ป ฏิ บั ติ                
งานหรือด าเนินการตาม             
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

            รองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
คณบดี ทุกคณะ 
ทุกหน่วยงาน    



๕๕ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด า เ นิ น ง า น  เ พ่ื อ ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส  แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ วนตามระ เบี ยบที่
ก าหนด 

๓. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเอกสาร กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตสม่ าเสมอ ให้ตระหนัก
ถึ ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล ะ
บทลงโทษต่อการละเลยการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ 

๔. การเผยแพร่ข้อมูล
ส าคัญที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา/เสนออนุมัติ 
เ พ่ือประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง 

๒ ๔ ๘ ๑. ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ป ร ะ ก า ศ เ จ ต จ า น ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ าน
สมเด็จเจ้าพระยา“องค์กร
แห่ งความโปร่ ง ใสต่อต้ าน
ทุจริต” ด้านประสิทธิภาพ
การสื่ อสาร  และด้ านการ
เปิดเผยข้อมูล อย่างเคร่งครัด 

            รองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
คณบดี ทุกคณะ 
ทุกหน่วยงาน    



๕๖ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

๒. แจ้งข้อก าหนด บทบาทหน้าที่
ในการรักษาข้อมูลส าคัญที่จะ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๓. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
เ กิ ด ค ว าม รู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ 
จิตส านึก และค่านิยมการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
คอร์รัปชั่น 

๕. การประมาณการ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย สู ง เ กิ น
ความเป็นจริง เ พ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง 

๒ ๓ ๖ ๑. ก ากับให้บุคลากรด าเนินงาน
โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนิน 
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ  
การด าเนินงาน งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย หรือการเบิกจ่าย

            รองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
คณบดี ทุกคณะ 
ทุกหน่วยงาน    



๕๗ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

อย่างเคร่งครัด  เ พ่ือความ
โปร่งใส และถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบที่ก าหนด 

๓. รายงานผลการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี และ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ให้ประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

๖. การเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

๑ ๕ ๕ ๑. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ (MORALITY 
BSRU) เพ่ือต่อต้านการทุจริต
และป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๒. ก า กั บ ติ ด ต า ม  เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผล
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ฝ่ า ย
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จากทั้งภายใน

             



๕๘ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

และภายนอกหน่วยงาน ไป
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท า ง า น เ พ่ื อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วม
ในการด า เนิ นการป้ อ งกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ต่อต้านการประพฤติมิชอบ 

๔. ก าหนดมาตรการช่องทางข้อ
ร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
และการประพฤติมิชอบ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต โปร่งใสที่
สามารถตรวจสอบได ้

๗. ประพฤติมิชอบใน 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเป็นวิทยากรภายนอก
ในเวลาราชการโดยไม่ได้               
รับอนุญาตที่กอ่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน             

๑ ๔ ๔ ๑. ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
มุ่ งมั่น  เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมี
คุ ณ ธ ร ร ม  ต า ม ป ร ะก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สม เด็ จ เ จ้ าพระยา  เ รื่ อ ง 
นโยบายคุณธรรมและความ

 
 
 
 

 
 
 
 

          รองอธิการบดี  
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 



๕๙ 

 

 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค 
๖๔ 

พ.ย 
๖๔ 

ธ.ค 
๖๔ 

ม.ค 
๖๕ 

ก.พ 
๖๕ 

มี.ค 
๖๕ 

เม.ย 
๖๕ 

พ.ค 
๖๕ 

มิ.ย 
๖๕ 

ก.ค 
๖๕ 

ส.ค 
๖๕ 

ก.ย 
๖๕ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. เ ผยแพร่ แนวปฏิ บั ติ แ ล ะ
สื่ อ ส า ร ใ ห้ ทั่ ว ทั้ ง อ ง ค์ ก ร 
เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและระบบอย่าง
เคร่งครัด  

๓. เ พ่ิมช่องทางการร้องเรียน
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะพฤ ติ มิ             
ชอบในการปฏิบัติงานและ             
น าข้อร้องเรียนมาพิจารณา
จัดการตามแนวทางคุณธรรม                
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ              
กล ไกการบริ ห า รจั ดการ 
( MORALITY BSRU) เ พื ่อ
ต ่อ ต ้า น ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หมำยเหตุ ระยะเวลาด าเนินงาน ก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY

WWW.BSRU.AC.TH / TEL: 02-473-7000 EXT.1602


