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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 1.1ประวัติความเป็นมา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ในที่ดิน
ราชพัสดุ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง มีเนื้อที่ 42 ไร่เศษ มีชื่อเรียกว่า "โรงเรียน
ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) โดยมีประวัติพัฒนาการตามล าดับดังนี้ 
 
  1. โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" และเปิดสอนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) จนถึงปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.ก
ศ.) และเลิกสอนหลักสูตรอื่นๆ  
 
 2. วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" เปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)  
 ปี พ.ศ. 2512 ได้มีการขยายปริมาณงานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อจ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้า
เรียนในวิทยาลัยครูมากข้ึน และความต้องการครูมีมาก จนต้องเปิดสอนให้แก่บุคลลากรภายนอก (ภาคค่ า)  
 ปี พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของ
ต้นสังกัดต่างๆ  
 ปี พ.ศ. 2518 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูขึ้นแล้ว วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้รับการยก
ฐานะเป็น วิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ท าให้วิทยาลัยครูมีฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูระดับ ป.กศ. และป.กศ.ชั้นสูง ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครูและเปลี่ยนการจัดสอน
ภาคนอกเวลามาเป็นการสอนฝึกหัดครูต่อเนื่องแทน 
 ปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เลิกผลิตครูในโครงการฝึกหัดครู ภาค
ต่อเนื่อง โดยที่สถาบัน ได้เล็งเห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และ
น่าน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถาบัน ยังมีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นจ านวนมาก ประกอบกับต้นสังกัดของครู
เหล่านี้ มีความต้องการจะพัฒนาครูของตนให้มีความรู้และสมรรถภาพสูงขึ้น สถาบันโดยความเห็นชอบของ
สภาฝึกหัดครูจึงได้จัดให้มีการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ขึ้น เป็นรุ่นแรกใน ปี 
พ.ศ. 2522 
 ปี พ.ศ. 2524 ทางวิทยาลัยได้ขอจัดสรรที่ดิน ต าบลหมอนไม้ ประมาณ 400 ไร่ แต่ทางจังหวัดได้
ขอจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย และส่วนหนึ่งได้จัดท าเป็นสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้แบ่งสรรที่ดิน
ให้แก่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถาบันได้เข้าไปปักหลักเขตและวัดพื้นที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ 92 ไร่ 
2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งวิทยาลัยได้พัฒนาที่ดินผืนนี้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร และเป็น
ศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี 
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 ปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกเทคนิคการอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 5 สาขาวิชา 
ซึ่งนับว่าได้เริ่มขยายฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ออกไปอีกก้าวหนึ่ง 
 ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระส าคัญให้วิทยาลัยครู
เป็นสถาบันศึกษาและวิจัยทางการสอนวิชาการต่างๆ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ท าให้วิทยาลัยครูมีฐานะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอนวิชาการสาขาอ่ืนในระดับอนุปริญญาเพ่ิมขึ้น ในปี
การศึกษา 2528 เป็นปีแรก 4 สาขา ได้แก่ ออกแบบประยุกต์ศิลป์, พืชศาสตร์, ไฟฟ้า และนิเทศศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ขึ้นเป็นรุ่นแรก          ใน
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอ่ืน ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดโรงเรียนสาธิตชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ตามที่สภาฝึกหัดครูอนุมัติ และมี
โครงการขยายเปิดชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2531 
 ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า (NIDA) 
เพ่ือเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก ตามโครงการ NIDA-UTC และ ในปี 
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเปิดสอนภาคพิเศษ ส าหรับ
สมาชิกหอการค้า เพ่ือรับปริญญาทางบริหารธุรกิจ และยกมาตรฐานทางการค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ตาม
โครงการ EBD-UTC 
 
 3. สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฎ" แทนวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์จึงมีฐานะเป็นส่วนราชการหนึ่งของ
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ การด าเนินงานของสถาบันขึ้นอยู่กับขอบข่ายที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2537 โดยมีสภาสถาบันราชภัฎ และสภาประจ าสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ดังกล่าวเป็นผู้
ก าหนด 
 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  
 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้น าประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้น
ไป มีผลท าให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ทิศเหนือติดกับถนนอินใจมี ทิศใต้ติดต่อกับสถานีสื่อสารและโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย 
ทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ทิศตะวันตกติดกับถนนเลาะ
คลองชลประทาน รวมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ส่วนกลาง วิทยาเขตหมอนไม้ วิทยาเขตล ารางทุ่ง
กะโล่ วิทยาลัยน่าน และศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ จะมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,038 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา  ซึ่งแบ่ง
ส่วนได้ดังนี ้
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 ส่วนกลาง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนกลางมีพ้ืนที่ 190 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา สถานที่นี้นักศึกษาทุก
คณะจะต้องมาท ากิจกรรมต่างๆที่วิทยาเขตส่วนกลาง ในส่วนนี้เป็นที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคณะ 4 คณะ 2 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัย
นานาชาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 วิทยาเขตหมอนไม้ 
 เป็นที่ตั้งของคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร และเป็นศูนย์วิจัย
ค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 บ้านหมอนไม้ ต าบลป่า
เซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเรียนของคณะเกษตรศาสตร์ 
 
 วิทยาเขตล ารางทุ่งกะโล่ 
 การขยายวิทยาเขตนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง 2567 รวม
ระยะเวลา 15 ปี การจัดตั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษา จึงขยายวิทยาเขตมาจัดตั้ง ณ บริเวณบึงทุ่งกะโล่ โดยมีแนวคิดว่ามหาวิ ทยาลัย
ท้องถิ่น การสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน 3 ชั้น และมีความกลมกลืนกับศิลปะของธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของคนในชุมชนและท้องถิ่น มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารต่างๆ เช่น อาคารสาธารณสุขศาสตร์ของ
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 
 พื้นที่การศึกษาวิทยาเขตนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ 730 ไร่ 3 งาน 29  
ตารางวา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่ 25 ไร่ 
 
 ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย คือ รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9          มี
ลักษณะเป็นตรางารูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร รูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ 
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบ ๆ มีรัศมี แปลความหมายว่ า “ทรงมีพระ
บรมเดชานุภาพในแผ่นดิน” ด้านบนของตรา มีอักษรข้อความว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ด้านล่างของ
ตรามีข้อความว่า “UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY” ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 
 
 
 
   
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
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สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่านักปราชญ์แห่งพระราชา 
 

 สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 

 
 สีทอง   แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา  
 

 สีส้ม   แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 สีขาว   แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 
  
 
 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยั 
 
  
 
 
 
 
 
 

 “ต้นหางนกยูงฝรั่ง”  
 คือ ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย เป็นต้นไม้ทรงพุ่ม ดอกสี
แสดหรือสีเหลือง ดูสวยสดใสงดงำม ปลูกได้ง่ำยและทนทำนต่อ
สภำพอำกำศแห้ง มักนิยมปลูกไว้ประดับตำมสถำนที่รำชกำร 
สวนสำธำรณะ และตำมขอบถนนหนทำงต่ำง ๆ 
  

สีประจ ามหาวิทยาลัย คือ เขียว - เหลือง หมำยถึง มหำวิทยำลัย
อุดมศึกษำของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยควำมสงบ ร่มเย็น ควำมมีระเบียบและ
สมำนสำมัคคีเหมำะที่จะเป็นสถำนศึกษำหำควำมรู้ผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมรู้
คุณธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
ปรัชญา 
“มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
อัตลักษณ์ 
“บัณฑิตนักคิด นักจัดการ สร้างงานด้วยความรู้คู่คุณธรรม” 
 
เอกลักษณ์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นปัญญาของชุมชน (Wisdom of Community)” 
 
ค่านิยมองค์กร  URU  
   U: unity ความเป็นหนึ่งเดียว  
   R: responsibility ความรับผิดชอบ  
   U: Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
 
พันธกิจหลัก 

1. ผลิตบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานของคุรุสภา 
3. วิจัยและบริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการ   ที่

แท้จริงของชุมชน โดยน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น า

ชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ระยะที่1 (พ.ศ. 2560-2564)  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และกีฬา การศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้าน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตดีมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมือ 
 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 12 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ  
 กลยุทธ์ที่ 13 จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ๒.๑ ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานและสถานการณ์
ยังคงรุนแรง พิจารณาได้จากข้อมูลค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
จัดทาขึ้นโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ประเทศไทยได้คะแนน
น้อยกว่า ๕๐ คะแนน คือ ได้คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน ส่งผลถึง
ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายามแก้ไ ข
ปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการให้มี
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ความโปร่งใส และเป็นกลไกในการยกระดับดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการและให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทาง
ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม/
โครงการของหน่วยงาน 
 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วิเคราะห์และค้นหาความเสี่ยงการ
ทุจริต และจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือพัฒนาไปสู่การ
ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและป้องกันการเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งก าหนด
กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๒.๒ การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่
บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจ 
หน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ 
สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
นี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการ อย่างใด
อย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือ องค์กร ได้
อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง ที่เกี่ยวข้องอยู่
มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
 การคอร์รัปชัน คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน”
แต่เป็นพฤติการณ์ที่อาจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันได้ 
 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุนเงิน ที่ลูกค้า
ของหน่วยงานบริจาคให้ 
 ๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วน
เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓. การท างานหลังออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) 
เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล 
 ๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทด าเนินการธุรกิจที่
แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 
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 ๕. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for Private 
Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 ๖. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
ตนเอง 
 
 ๒.๓ ความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท า ให้การด าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์แผนด าเนินงาน ที่
น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบ ต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 
 ๒) ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน
งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ ยนแปลงไปท าให้ การ
จัดสรรไม่เพียงพอ 
 ๓) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรใน การปฏิบัติงาน 
 ๔) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้ 
 ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 
 ๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี และการจัดการความเสี่ยงทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ก าหนด ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ด าเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
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ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานและ
รายงานผลการด าเนินงานเพื่อการก ากับติดตามป้องกันการทุจริตและพัฒนาต่อไป และการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ 
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องทางของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม 
ก ากับควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 1. การบริหารความเสี่ยง เป็นการด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการอย่างเป็น 
ระบบและครอบคลุมพันธกิจทุกด้านทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ 
 2. การก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 3. การด าเนินการการบริหารความเสี่ยง เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 
 4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 5. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้มีแผนในการบริหารจัดความเสี่ยงกับการรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 2. เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น การสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยง
ไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ 
 
3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมและมีความ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานย่อย ดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการคณะกรรมการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีทุกฝ่ายนโยบายและแผนเป็นรอง
ประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/วิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน เป็น
กรรมการบริหารงาน ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดี ส านักงานการตรวจสอบภายใน และสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย คณบดี/วิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน เป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดี/วิทยาลัย รองผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ ด าเนินการ 
ภายใต้การก ากับดูแลของประธานกรรมการของแต่ละหน่วยงาน 
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แผนภาพที่โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 
4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ตามแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ทุกระดับในมหาวิทยาลัยเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน 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 
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 4.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้กาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยในการก า หนดกลยุทธ์และ
ด าเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ
มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ เพ่ือให้
ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9) ฉบับปรับปรุง ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
 4.๒ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กรที่ครอบคลุมตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย 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 โดยได้จาแนกประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงาน  
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 4.๓ การประเมินคว ามเสี่ยงการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน 
  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 - การระบุความเสี่ยง 
 - การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 - เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 - การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 - แผนบริหารความเสี่ยง 
 - การจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยง 
 - การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 4.๔ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
 การก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกาหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนด
เกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจ
การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 
  ๑) ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์
จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติ
ของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะ
เกิดข้ึน ซึ่งสามารถก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ 
สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยมาก (๑) 
  ๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ ซึ่ง
อาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่
เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยง
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 ปาน
กลาง น้อย และน้อยมาก 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Likelihood)  
๑. เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดเกือบทุกครั้ง / มีโอกำสในกำรเกิดทุกเดือน  
๔ สูง มีโอกำสในกำรเกิดค่อนข้ำงสูงหรือบ่อย ๆ / มีโอกำสในกำรเกิด 

๓ เดือน ต่อครั้ง  
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดบำงครั้ง/มีโอกำสในกำรเกิด ๖ เดือน ต่อครั้ง  
๒ น้อย มีโอกำสเกิดแต่นำน ๆ ครั้ง / มีโอกำสในกำรเกิด ๙ เดือน ต่อ

ครั้ง  
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดน้อยมำก / มีโอกำสในกำรเกิด ๑๒ เดือน ต่อครั้ง  

 
 

๒. เกณฑ์มาตรฐานระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
ระดับ  ผลกระทบ  ค าอธิบาย 

๕ รุนแรงที่สุด กำรด ำเนินงำนหยุดกะทันหันเกิดควำมล่ำช้ำ / ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยใน ๑๒ เดือน เกิดควำมเสียหำยขำดควำม
น่ำเชื่อถือและเสียงชื่อเสียง  

๔ ค่อนข้ำงรุนแรง กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ / ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยใน ๙ เดือน เกิดควำมเสียหำยขำดควำมน่ำเชื่อถือ  

๓ ปำนกลำง กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ / ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยใน ๖ เดือน ขำดควำมน่ำเชื่อถือ  

๒ น้อย กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำกว่ำก ำหนด / กำรด ำเนินงำนเกิด
ควำมล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ๑ วัน  

๑ น้อยมำก กำรด ำเนินงำนได้ทันตำมก ำหนด / กำรด ำเนินงำนได้ทันก่อน
ก ำหนด ๑ วันเป็นต้นไป  
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๑. เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมำก เกิดข้ึนบ่อยมำก ไม่มีมำตรกำรควบคุมกำรใช้กฎระเบียบ

ข้อบังคับ  
๔ สูง มีโอกำสเกิดบ่อย มีมำตรกำรควบคุมกำรใช้กฎระเบียบข้อบังคับ

อย่ำงเคร่งครัด  
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดนำน ๆ ครั้ง โดยมีกำรใช้กฎระเบียบข้อบังคับ  
๒ น้อย เกิดข้ึนน้อยนำน ๆ ครั้ง ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน  
๑ น้อยมำก เกิดข้ึนน้อยมำก ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้กฎระเบียบข้อบังคับ  

 
๒. เกณฑ์มาตรฐานระดับผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
๕ รุนแรงที่สุด สูญเสียงบประมำณ ทรัพยำกรจ ำนวนมำก ได้รับบทลงโทษทำง

วินัยร้ำยแรงเสื่อมเสียชื่อเสียง และขำดควำมน่ำเชื่อถือ  
๔ ค่อนข้ำงรุนแรง สูญเสียงบประมำณ จ ำนวนมำก ได้รับบทลงโทษทำงวินัย  

เสื่อมเสียชื่อเสียง และขำดควำมน่ำเชื่อถือ  
๓ ปำนกลำง ชดใช้ควำมเสียหำย มีผลเสียต่อกำรปฏิบัติงำน และได้รับกำร

ตักเตือน ขำดควำมน่ำเชื่อถือ  
๒ น้อย ชดใช้ควำมเสียหำย มีผลเสียต่อกำรปฏิบัติงำน และได้รับกำร

ตักเตือน  
๑ น้อยมำก มีผลเสียต่อกำรปฏิบัติงำน และได้รับกำรตักเตือน  

 
 จากระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย และน้อยมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) จะสามารถ
แสดงสถานะความเสี่ยง จะท าให้สามารถก าหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้ โดยมีมาตรการ 
เพ่ือการพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. จ าเป็นต้องเร่งจัดการกับความเสี่ยง มีมาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดย
การหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
 ๒. จ าเป็นต้องเร่งจัดการกับความเสี่ยง มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือ
การถ่ายโอนความเสี่ยงภัย 
 ๓. ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได ้
 ๔. ยอมรับความเสี่ยง 
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5. การจัดการความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง 
 การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ 
ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ 
 ๑) การยอมรับ (Take, Accept) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ 
 ๒) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม 
 ๓) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด 
ด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด า เนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 
 ๔) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ 
 
6. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนก ารจัดการความเสี่ยง 
 การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยง สามารถท าได้ ๒ วิธี คือใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่าง
ด าเนินการ หรือใช้วิธีการประเมินแยกต่างหากมุ่งเน้นโดยตรงที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร และท าให้มีโอกาสได้พิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง รวมทั้งด า เนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการควบคุมภายในเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดย
การติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานผล ให้ผู้บริหารทราบตามรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับที่ ประเด็นความเสี่ยง 
การประเมินค่าความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
1 การเรียกรับ/ให้สินบนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3 5 15 
2 การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะกระท าโดยมี

เจตนา หรือไม่มีเจตนาทุจริต 
2 3 6 

3 การเลือกด าเนินการหรือลัดคิวให้แก่เจ้าหน้าที่ ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือบุคคลที่มี
ผลประโยชน ์

3 2 6 

4 การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 4 5 20 
5 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
3 5 15 
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สรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลประเมินประเมินความเสี่ยงที่ควรน ามาหาแนวป้องกัน จากรายงานการวิ เคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถจัดเรียงล าดับจากความเสี่ยงมากไปน้อยได้ดังนี้ 
 1. การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
 2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3. การเรียกรับ/ให้สินบนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 4. การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะกระท าโดยมีเจตนา หรือไม่มีเจตนาทุจริต 
 5. การเลือกด าเนินการหรือลัดคิวให้แก่เจ้าหน้าที่ ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ 
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ส่วนที่ 4 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. การประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็น
จริง เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

๑. ให้บุคลากรด าเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนโยบาย
ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 
๓. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุตริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร 

    ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก
ระดับ 
กองบริหารงาน
บุคคล 
กองนโยบายและ
แผน 
 

2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑. ให้บุคลากรด าเนินงานโดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
๒. จัดท าช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้สะดวก
และเป็นความลับ 
๓. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุตริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร 

    ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก
ระดับ 
กองบริหารงาน
บุคคล 
กองนโยบายและ
แผน 
 

3. การเรียกรับ/ให้สินบนการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

1. เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรรับทราบ 
2. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุตริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากร 

    ผู้ บ ริ ห า ร ทุ ก
ระดับ 
กองนโยบายและ
แผน 
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4. การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะกระท า
โดยมีเจตนา หรือไม่มีเจตนาทุจริต 

1. จัดท าคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ/หน่วยงานและ
เผยแพร่แก่บุคลากร 
2. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการแก่บุคลากร 

    ทุกหน่วยงาน 
กองนโยบายและ
แผน 

5. การเลือกด าเนินการหรือลัดคิวให้แก่
เจ้าหน้าที่  ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือ
บุคคลที่มีผลประโยชน์ 

1. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เผยแพร่คู่มือการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอน
และระยะเวลาการรับบริการ 
3. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการแก่บุคลากร 
 

    กองบริหารงาน
บุคคล 
กองนโยบายและ
แผน 
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