
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวทิยาลัยและระดับหน่วยงาน  

และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ง 

 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 องคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ

ด า เนิ น งานครบทุกพั นธกิจ  และมีการสื่ อสารแผนบริหารความ เสี่ ย งให้ บุ คลากรได้ รับรู้  เพื่ อ จะได้น า ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ  โดยมีผลการบริหารความ เสี่ ย ง 

มีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชีว้ัดที่ 10 

การป้องกันการทุจรติ ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น  

กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

 

1.  สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด  หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  

โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บรรลุ/ไม่

บรรล ุ

ค าอธิบายผลการด าเนินงาน 

1.1) เพื่อให้มหาวิทยาลัย

สามารถหาวิธีการจัดการ

กับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้ 

1.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้ งหมด 

ที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 บรรล ุ กองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ ยง ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 64  

รอบ  12 เดื อน  พบว่า  ประเด็นความ เสี่ ย ง ท้ั งหมด 

จ านวน 7 ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมีสถานะระดับความ

เสี่ยงหลังการบริหารจัดการลดลงจากเดิมทุกความเสี่ยง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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2. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ด้านการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลการประเมินมีความเสี่ยง 

ที่ต้องน ามาบรหิารจัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง สามารถจ าแนกความเสี่ยงในแต่ละด้านรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี ้ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 

2.1 การจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย  

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จ านวน 3 ความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.2 ไฟฟ้าดับ 

3.3 การเกิดเหตุอัคคภีัย  

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย*  

5. ความเสี่ยงการทุจริต จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 

5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผูป้ระกอบการรายเดิม  
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3. ผลการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านรายละเอียดดังนี ้

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อน

การควบคุม 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการควบคุม  

(โอกาสXผลกระทบ) 

สถานะความเสี่ยง

หลังด าเนินการ 

ร้อยละของ

คะแนนความเสี่ยง

ที่ลดลง 

1.ด้านกลยุทธ์ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 4 X 4 = 16 

ความเสี่ยงสูง 

2 X 1 = 2 

ความเสี่ยงน้อยมาก 

ลดลง 87.50 

2. ด้านปฏิบัติงาน 

2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 

3 X 4 = 12 

ความเสี่ยงสูง 

1 X 1 = 1 

ความเสี่ยงน้อยมาก 

ลดลง 91.67 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 X 4 = 12 

ความเสี่ยงสูง 

3 X 3 = 9 

ความเสี่ยงปานกลาง 

ลดลง 25.00 

3.2 ไฟฟ้าดับ  3 X 5 = 15 

ความเสี่ยงสูง 

2 X 2 = 4 

ความเสี่ยงน้อย 

ลดลง 73.33 

3.3 การเกิดเหตุอัคคภีัย  4 X 3 = 12 

ความเสี่ยงสูง 

2 X 3 = 6 

ความเสี่ยงปานกลาง 

ลดลง 50.00 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ของหน่วยงาน

ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

4 X 4 = 16  

ความเสี่ยงสูง 

2 X 2 = 4 

ความเสี่ยงน้อย 

ลดลง 75.00 
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ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อน

การควบคุม 

(โอกาสXผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการควบคุม  

(โอกาสXผลกระทบ) 

สถานะความเสี่ยง

หลังด าเนินการ 

ร้อยละของ

คะแนนความเสี่ยง

ที่ลดลง 

5. ด้านการทุจริต 

5.1 การจัดซื้อจดัจ้างทีม่ีความผูกขาดกับผูป้ระกอบการรายเดิม 4 X 3 = 12 

ความเสี่ยงสูง 

1 X 1 = 1 

ความเสี่ยงน้อยมาก 

ลดลง 91.67 

 

หมายเหตุ : การแปลคะแนนระดับความเสี่ยง 

ความเส่ียงสูงมาก (20-25) หมายถงึ วกิฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเส่ียงโดยเร็ว 

ความเส่ียงสูง (10-16) หมายถงึ ยอมรับไมไ่ด้ หาทางแกไ้ขก าจัดความเส่ียง 

ความเส่ียงปานกลาง (5-9) หมายถงึ ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางปอ้งกันเพ่ือให้อยูใ่นระดับความเส่ียงน้อย 

ความเส่ียงน้อย (3-4) หมายถงึ ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

ความเส่ียงน้อยมาก (1-2) หมายถงึ ไม่ต้องท าอะไร 

 

จากตาราง สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยมีผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งหมด 7 ความเสี่ยง พบว่า มีระดับความเสี่ยงลดลง

จากระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม จ านวน 7 ความเสี่ยง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของความเสี่ยงทั้งหมด  

หากพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงหลังการควบคุมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เป็นรายด้าน พบว่า ความเสี่ยงทั้งหมด 7 ความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยง

ลดลงจากเดิม โดยสรุปได้ดังนี ้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่

 ความเสี่ยง 1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้  จากระดับความเสี่ยงสูง (16 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

(2 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 87.50  

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่

ความเสี่ยง 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย  จากระดับความเสี่ยงสูง (12 คะแนน) มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงน้อยมาก (1 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 91.67  
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3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จ านวน 2 ความเสี่ยง ได้แก ่

ความเสี่ยง 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับความเสี่ยงสูง (12 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) โดยมีร้อยละ

ของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 25.00 

ความเสี่ยง 3.2 ไฟฟ้าดับ จากระดับความเสี่ยงสูง (15 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย (4 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลง

เท่ากับ 73.33 

ความเสี่ยง 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับความเสี่ยงสูง (12 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (6 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนน 

ความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 50.00 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับความเสี่ยงสูง  

(16 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย (4 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 75.00    

5. ความเสี่ยงการทุจรติ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่

ความเสี่ยง 5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม จากระดับความเสี่ยงสูง (12 คะแนน) มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

(1 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 91.67 

 

โดยผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวิทยาลัย แสดงกราฟดังภาพที ่1 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย  
ด้า

น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

1.ด้านกลยุทธ์ มจี านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี ้

ความเสี่ยงที่ 1.1 จ านวนนักศกึษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

 4 X 4 = 16 

(สูง) 

1. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิง

รุกในการรับสมัครสอบคัดเลือก

นักศกึษาใหม่ 

2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลอืกนักศกึษา

ใหม่  ผ่ านระบบอิ น เตอร์ เน็ ต 

เว็บไซต์มหาวิทยาลั ย เว็บไซต์

หน่ วยงาน เพจมหาวิ ทยาลั ย  

เพจหน่วยงาน ผ่านLine  Instagram 

และ Twitter เป็นตน้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา มีการ

จัดท าแผนประชาสัมพัน ธ์เชิงรุกในการรับสมัคร

นักศึกษา โดยได้มีการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา

ใหม่ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้ครอบคลุมกับระบบ  

TCAS มากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา ได้มีการ

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครสอบ

คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้มีหลายช่องทางขึ้น อาทิเช่น 

อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน 

เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงาน ผ่าน Line  Instagram 

แล ะ  Twitter น อก จากนั้ น ยั งมี ก ารจั ด กิ จ ก รรม 

Open House Online อกีด้วย 

2 X 1 = 2 

(นอ้ยมาก) 

ลดลง ผู้ก ากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ผู้ อ านวยการกองบ ริการ

การศึกษา 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   3. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการปิด

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมจี านวนนักศกึษาไมเ่ป็นไปตามแผน

รับท่ีก าหนดไว้ ประจ าปีการศกึษา 2564 และมกีารเปิด

หลักสูตรใหม่  ท่ีมีความน่าสนใจกับตลาดแรงงาน

ปัจจุบัน 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะ

ความเสี่ยง

หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี ้

ความเสี่ยง 2.1 การจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 

 3 X 4 = 12 

(สูง) 

1 . จั ด ท าป ระก าศ  น โยบ าย

ควบคุมการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

นักศกึษารับทราบ    

 

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มีการปรับ

รูปแบบการด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) 

โดยปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เร่ือง มาตรการผ่อน

ผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) (ฉบับบท่ี 6) ลง

วัน ท่ี  14 มิถุนายน 2563 และน าแนวปฏิ บัติ ของ

สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

2563 มาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมีการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

1 X 1 = 1 

(นอ้ยมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดลง ผู้ก ากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

ผู้รับผิดชอบ :  

ผู้ อ านวยการกองพัฒ นา

นักศกึษา 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะ

ความเสี่ยง

หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  2. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาระดับหน่วยงาน และ

มห าวิ ท ย าลั ย  เพื่ อ เผ ยแพ ร่

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 

 

1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  โด ย ก อ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  

จั ดป ระชุ มคณ ะกรรมการปฏิ บั ติ งานด้ าน ก าร 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินการจัดท าปฏิทินกิจกรรม 

และแผนปฏิ บัติการด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหน่วยงาน 

และรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ระดับ

มหาวทิยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศกึษา จัดท า (ร่าง) 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 และเสนอต่อคณะกรรมการ

ปฏิ บัติ งานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 พจิารณาเห็นชอบ  

   

3. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  โด ย ก อ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  

เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้อธิการบดี 

พจิารณาเห็นชอบ  
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะ

ความเสี่ยง

หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   4. ม ห าวิ ท ย า ลั ย ฯ  โด ย ก อ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า 

น าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านการอนุมัติเรียบร้อย

แล้ว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทราบใน

ชอ่งทางต่างๆ 

   

3. ก าหนดให้คณ ะ วิทยาลั ย 

อาจารย์ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ี 

มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร ก า กั บ 

ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  โ ด ย ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 

ได้ก าหนดให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าค าสั่ง

แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2563 และ

มีการจัดท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ได้

รับทราบถึงแนวปฏิบัติ บทบาทในการควบคุม ดูแล

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

4 . มี ศู น ย์ เฝ้ า ร ะ วั ง  รั บ ข้ อ

ร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการ

จัดกิจกรรม    

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  โ ด ย ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 

ได้มอบหมายฝ่ายวินัยนักศึกษาด าเนินการให้บริการ

จัดตั้ งศูนย์ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่ อรองรับ

นักศึกษาท่ีมี ปัญหาระหว่างการใช้ชีวิตภายใน ร้ัว

มหาวทิยาลัย ให้ค าปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้

นักศึกษาใช้ชีวิตระหว่างท่ีอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสุขและในการเฝ้าระวัง 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะ

ความเสี่ยง

หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   ด้านพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีอยู่ภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการเดินตรวจเหตุสัปดาห์ ละ 

3 วัน และทุกฝ่ายสามารถรับข้อร้องเรยีน หรือร้องทุกข์

จากนักศึกษาท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมได้ ซึ่งฝ่าย

กิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จะเป็นฝ่ายรับ

เร่ืองแจ้ งได้ตลอดเวลา และได้แจ้ งช่องทางการ

ติดต่อสื่อสาร ให้นักศึกษาทราบ เช่น คู่มือนักศึกษา 

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

facebook กองพัฒนานักศึกษา Line กลุ่มผู้น านักศึกษา 

/กลุ่มหัวหน้าห้อง/กลุ่มรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และเบอร์มือถือส่วนบุคคล จ านวน 2 หมายเลข เพื่อให้

ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเร่ืองได้รวดเร็วและ

ทันเวลา 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะ

ความเสี่ยง

หลัง

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. ก ากั บ  ติ ดตามผลการจั ด

กิจกรรมของนักศึกษา เพื่ อน า

ข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข และเป็น

แนวทางในการจัดท าแผนตอ่ไป 

มหาวทิยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มกีารก ากับ

ติดตามผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม โดยจัด

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษาประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบ

ผลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อน าผล 

การด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการ 

จัดกิจกรรมในปถีัดไป 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) จ านวน 3 ความเสี่ยง ดังนี ้

ความเสี่ยงที่ 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 3 X 4 = 12 

(สูง) 

1. ทบทวนน โยบายด้ านความมั่ น ค ง

ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทบทวนนโยบายด้าน

ความมั่ นค งปลอดภัยระบบ เทค โน โลยี

สารสนเทศเป็นแผนการปฏิบัติงานโดยเสนอ

ให้คณะกรรมการบริหารส านักเห็นชอบก่อน

น าไปสู่การปฏิบัติท าให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามแนวทางอย่างชัดเจน 

3 X 3 =9 

(ปานกลาง) 

ลดลง ผู้ก ากับดูแล :  

ผู้อ านวยการ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ :  

รองผู้อ านวยการ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน

ด้ านข้อมู ลสารสนเทศและความมั่ นค ง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  3. สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบ เทค โน โลยีส ารสน เทศ  ภายใน

มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเครือข่ายป้องกัน

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีภายใน

มหาวทิยาลัย โดยเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและความ

มั่ น ค งป ลอดภั ย ขอ งระบบ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศโดยมีตัวแทนมาจากบุคลากรท่ี

รับ ผิ ด ช อ บ งาน ด้ าน ระบ บ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ จากทุกหน่วยงาน 

   

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกัน

ภั ย คุ ก ค า ม ท า ง ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี 

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดจัดโครงการให้

ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก ค ามท างระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันท่ี 2 มีนาคม

2564 

5. ด าเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศได้ร่วมกับหนว่ยงานของ

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  6. ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ

การป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและ

เท ค โน โล ยี ส า รสน เท ศ ได้ ติ ด ต าม แล ะ

ประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน และสรุป

รายงานตอ่ผู้บริหารเพื่อทราบเป็นประจ า 

   

7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุง

แผนปอ้งกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศได้น าผลการประเมนิมา

ปรับปรุงและแก้ไขแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ าทุก

เดอืน 

ความเสี่ยงที่ 3.2 ไฟฟ้าดับ  

 5 X 3 = 15 

(สูง) 

1. ตรวจเช็คและบ ารุงรักษาหม้อแปลงปีละ

ครัง้ 

1. ฝ่ า ย อ าค า รส ถ าน ท่ี ได้ ด า เนิ น ก า ร

ประสานงานให้การไฟฟ้าตรวจสอบ ภายใน

เดอืนมนีาคม 2564 

2 X 2 = 4 

(น้อย) 

ลดลง ผู้ก ากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  

ผู้อ านวยการกองกลาง 
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ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  2. ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้า

ในระยะ 1 เมตร ทุก 3 เดอืน 

2. ฝ่ายอาคารสถานท่ีได้ด าเนินการตัดแต่ง

ต้นไม้ให้ออกห่างจากแนวสายไฟฟ้าท้ังหมด

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 

และวันท่ี 3 กันยายน 2564 

   

ความเสี่ยงที่ 3.3 การเกดิเหตุอัคคีภัย  

 4 X 3 = 12 

(สูง) 

1. ก าหนดผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าอาคารตา่งๆ 

1. มหาวทิยาลัยฯ โดยกองกลาง ได้มอบหมาย

ให้แต่ละหน่วยงานได้ก าหนดผู้ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัตกิารประจ าอาคารตา่งๆ              

2. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองกลางไม่สามารถ

จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยบหนีไฟได้ 

เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควดิ 19 

3. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองกลางได้มอบหมาย

ให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตรวจเช็ค

อุปกรณด์ับเพลิง ปา้ยสัญลักษณ์ บอกทางหนี

ไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

ปีละ 2 ครัง้ 

2 X 3 = 6 

(ปานกลาง) 

ลดลง  ผู้ก ากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  

ผู้อ านวยการกองกลาง 

  2. จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพ

หนไีฟ ปลีะครัง้ 

  

3. ตรวจเช็คอุปกรณด์ับเพลงิป้าย

สัญลักษณ ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนี

ไฟให้มสีภาพพร้อมใช้งาน ปีละ 2 ครัง้ 
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ด้า
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คว
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เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยงที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมผีลต่อการปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัย  

 

 

4 X 4 = 16  

(สูง) 

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง  ระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎหมาย ของหนว่ยงานภายนอก

ท่ีมีผลต่อการปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์

ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานและของ

มหาวิทยาลัยท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการในปัจจุบัน

ของหน่ วยงานภายนอก ท่ีมี ผลต่ อก าร

ปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน 

2 X 2 = 4 

(นอ้ย) 

ลดลง ผู้ก ากับดูแล :  

อธิการบด ี

ผู้รับผิดชอบ :  

ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 

2. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับ 

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายให้กับบุคลากร

ผู้ปฏบัิตงิานรับทราบและถือปฏบัิติ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล

สื่อสารความ รู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ท่ีด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงแล้ว

เสร็จให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและ

ถือปฏิ บัติ ผ่ านช่องทาง  บัน ทึกข้อความ 

เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย 

       



รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน | 20  
 

ด้า
น/
คว

าม
เส
ี่ยง

 ระดับความ

เสี่ยง 

ก่อนการ

ควบคุม 

กจิกรรม/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

หลังการจัดการ

ควบคุม 

สถานะความ

เสี่ยงหลงั

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  3. ปฏิ รูปกฎ ระเบียบ  ข้อ บั งคับ  ของ

มห าวิ ท ย าลั ย ให้ ส อ ดค ล้ อ งกั บ ก าร

เปลี่ยนแปลงของ กฎหมายของหน่วยงาน

ภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายพิจารณา 

ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมาย

ระเบียบแบบแผนของทางราชการในปัจจุบัน 

   

4. ให้ ค า ป รึ ก ษ า  ตี ค ว า ม  วิ นิ จ ฉั ย  

ข้อกฎหมาย หรือแนวทางในการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ 

5. ความเสี่ยงการทุจริต จ านวน 1 ความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยงที่ 5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 

 

4 X 3 = 12 

(สูง) 

1.เผยแพ ร่พระราชบัญญั ติการจัดซื้ อ 

จั ด จ้ างและการบ ริห ารพั สดุ ภ าค รัฐ  

พ.ศ. 2560 

มห าวิท ย าลั ย ฯ  โด ยกอ งคลั ง เผ ยแพ ร่

ด าเนินการ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ

บ ริหารพัสดุภาค รัฐ  พ .ศ . 2560  ให้กั บ

บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์

มหาวทิยาลัย 

1 X 1 = 1 

(นอ้ยมาก) 

ลดลง ผู้ก ากับดูแล :  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  

ผู้อ านวยการกองคลัง 

2.ส่งเสริมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตาม พรบ. จัดซือ้จัดจ้างฯ 

ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกตอ้ง 

 
 3.รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างทุกไตรมาส ติ ด ต าม ราย งานผลก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 

ตามไตรมาส 
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4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับหน่วยงาน 

หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 29 หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา จ านวน 16 หน่วยงาน 

และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน 13 หน่วยงาน กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของทุกหน่วยงานสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวน

ความ

เสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวนความเสี่ยงรายด้าน 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

ลดลง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

เทา่เดิม

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

ร้อยละของ

ความเสี่ยง 

ที่ลดลง 

1.ด้าน 

กลยุทธ ์

2.ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

3.ด้าน

ทรัพยากร 

4.ด้าน 

นโยบายฯ 

5.ด้านการ

ทุจริต

เกี่ยวกับ

ผล 

ประโยชน์

ทับซ้อน 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

1 คณะครุศาสตร์ 3 1 - 1 - 1 - 
    

3 - 100.00 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 - 
        

1 - 100.00 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 1 - 1 - 1 - 
  

3 - 6 - 100.00 

4 คณะวิทยาการจัดการ 12 4 - 3 - 3 - 1 - 1 - 12 - 100.00 

5 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 6 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 6 - 100.00 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 9 - 100.00 

7 โรงเรียนสาธิตฯ 6 2 - 1 - 2 - 1 -   6 - 100.00 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวน

ความ

เสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวนความเสี่ยงรายด้าน 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

ลดลง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

เทา่เดิม

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

ร้อยละของ

ความเสี่ยง 

ที่ลดลง 

1.ด้าน 

กลยุทธ ์

2.ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

3.ด้าน

ทรัพยากร 

4.ด้าน 

นโยบายฯ 

5.ด้านการ

ทุจริต

เกี่ยวกับ

ผล 

ประโยชน์

ทับซ้อน 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

8 บัณฑิตวทิยาลัย 5 2 - 1 - 2 - 
    

5 - 100.00 

9 วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 7 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 7 - 100.00 

10 วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 5 2 - 2 - 
  

1 - 
  

5 - 100.00 

11 วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 3 2 - 1 -   
    

3 - 100.00 

12 วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 4 1 - 1 - 2 - 
    

4 - 100.00 

13 วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 7 - 100.00 

14 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ 

3 1 - 1 -     1 - 3 - 100.00 

15 วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 5 2 - 2 - 1 - 
    

5 - 100.00 

16 วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง 7 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 7 - 100.00 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวน

ความ

เสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวนความเสี่ยงรายด้าน 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

ลดลง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

เทา่เดิม

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

ร้อยละของ

ความเสี่ยง

ที่ลดลง 

1.ด้าน 

กลยุทธ ์

2.ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

3.ด้าน

ทรัพยากร 

4.ด้าน 

นโยบายฯ 

5.ด้านการ

ทุจริต

เกี่ยวกับ

ผล 

ประโยชน์

ทับซ้อน 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

17 ส านักงานอธิการบด ี 5 
  

2 - 
    

3 - 5 - 100.00 

18 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
10 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 10 - 100.00 

19 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 4 1 - 1 - 2 - 
    

4 - 100.00 

20 สถาบันวจิัยและพัฒนา 2 1 - 1 - 
      

2 - 100.00 

21 ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ (GE) 6 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 100.00 

22 สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

2   1 - 1 -     2 - 100.00 

23 หนว่ยตรวจสอบภายใน 1 
  

1 - 
      

1 - 100.00 

24 ส านักทรัพย์สนิและรายได ้ 3 1 -   1 -   1 - 3 - 100.00 
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ล าดับ หน่วยงาน 

จ านวน

ความ

เสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวนความเสี่ยงรายด้าน 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

ลดลง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความ

เสี่ยงที่

เทา่เดิม

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

ร้อยละของ

ความเสี่ยง 

ที่ลดลง 

1.ด้าน 

กลยุทธ ์

2.ด้าน 

การ

ปฏิบัติงาน 

3.ด้าน

ทรัพยากร 

4.ด้าน 

นโยบายฯ 

5.ด้านการ

ทุจริต

เกี่ยวกับ

ผล 

ประโยชน์

ทับซ้อน 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

ลด

ลง 

เทา่

เดิม 

25 ศูนยก์ารศึกษา จังหวัดอุดรธาน ี 6 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 6 - 100.00 

26 ศูนยก์ารศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 2 1 - 1 - 
      

2 - 100.00 

27 ศูนยก์ารศึกษา จังหวัดระนอง 2 1 - 
  

1 - 
    

2 - 100.00 

28 วทิยาเขตนครปฐม 1 1 - 
        

1 - 100.00 

29 ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศในการดูแล

ผู้สูงอาย ุ
2 1 - 1 - 

      
2 - 100.00 

 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร

จัดการลดลงจากระดับความเสี่ยงกอ่นการควบคุม คดิเป็นร้อยละ 100.00 ทุกหน่วยงาน  
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ภาพที่ 2 แสดงผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน่วยงานจัดการศึกษา 
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ภาพที่ 3 แสดงผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน่วยงานสนับสนนุการจัดการศึกษา  



รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน | 27  
 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน 

ที ่ หน่วยงาน 

จ านวน

ความเสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความเสี่ยงที่

ลดลง 

คิดเปน็ร้อยละ

ของความ

เสี่ยงที่ลดลง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 

1 คณะครุศาสตร์ 3 3 100.00 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูง 

(16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย 

(4 คะแนน) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 100.00 1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับเสี่ยง

สูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 6 100.00 1.1 จ านวนนักศกึษาที่รับใหม่ไมเ่ป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้  จากระดับเสี่ยง

สูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

2.4 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความ

เสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ

ความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 

คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่มคีวามผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม จากระดับเสี่ยงสูง

มาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 
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5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย จากระดับเสี่ยงสูง

มาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

4 คณะวิทยาการจัดการ  12 12 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับ 

เสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

1.3 การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกมี ผลต่ อการด าเนิ นงาน 

ด้านการบริการวิชาการ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีน้อย  

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย  

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.3 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปาน

กลาง (6 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย

มาก (1 คะแนน) 

3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) 



รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน | 29  
 

ที ่ หน่วยงาน 

จ านวน

ความเสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความเสี่ยงที่

ลดลง 

คิดเปน็ร้อยละ

ของความ

เสี่ยงที่ลดลง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผล 

ตอ่การปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

5.1 การจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม จากระดับเสี่ยงสูง  

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

5 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  6 6 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับเสี่ยง

สูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

(2 คะแนน) 

2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดของ

มหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (1 คะแนน) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็น
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ระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 9 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับ 

เสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง  

มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก  

(1 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย 

(4 คะแนน) 

3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 
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5.2 การจัดซือ้จัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

5.3 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

7 โรงเรียนสาธิตฯ 6 6 100.00 1.1 จ านวนนักเรียนท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับเสี่ยง

สูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

(1 คะแนน) 

3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความ

เสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

8 บัณฑิตวทิยาลัย 5 5 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับเสี่ยง

สูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 
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1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง  มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย  

(4 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย 

(4 คะแนน) 

3.3 อุบัติเหตุจากลิฟต์โดยสารภายในอาคาร จากระดับเสี่ยงสูง (10 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

9 วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 7 7 100.00 1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับเสี่ยง

สูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก  

(2 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (2 คะแนน) 

3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (10 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

3.3 ก าร เบิ ก จ่ าย งบป ระม าณ ไม่ เป็ น ไปต ามแผน  จ าก ระดั บ เสี่ ย งสู ง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 
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4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  จากระดับเสี่ยงสูง(12 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  จากระดับเสี่ยงสูง 

(10 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

10 วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 5 5 100.00 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก  

(20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  (9 คะแนน) 

1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับ 

เสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง 

(9 คะแนน) 

2.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกมผีลตอ่การก าหนดยุทธศาสตร์  

จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง 

(9 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง  

มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

11 วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 3 3 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาที่ รับใหม่ ไม่ เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้  จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) 
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1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) 

2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน จากระดับเสี่ยงสูง (10 คะแนน) ลดลง 

มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  (5 คะแนน) 

12 วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 4 4 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้  จากระดับ 

เสี่ยงสูง (10 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  (6 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย  

จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  

(6 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง  (6 คะแนน) 

3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน)

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  (6 คะแนน) 

13 วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 7 100.00 1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีรับใหมไ่มเ่ป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้  

จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง  มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย  

(4 คะแนน) 

2.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และการด าเนนิงานด้านบริการวิชาการ จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง 

มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 
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ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง 

มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  จากระดับเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

5.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม  จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

14 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3 3 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงสูงมาก (12 คะแนน) 

2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง (9 คะแนน) 

5.1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม  จากระดับ 

เสี่ยงปานกลาง (6 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย (4 คะแนน) 

15 วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 5 5 100.00 1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีรับใหมไ่มเ่ป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) 

1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก  
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(25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง

ปานกลาง (9 คะแนน) 

2.2 การยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตามความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง (6 คะแนน) 

3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะท่ีก าหนด/ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม 

จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง 

 (9 คะแนน) 

16 วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 7 7 100.00 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (3 คะแนน) 

2.1 โรคระบาด โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จากระดับ เสี่ ยงสู งมาก 

(25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (3 คะแนน) 

3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ

ความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง  

มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงสูงมาก  

(25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 
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5.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม จากระดับเสี่ยง 

สูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.3 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย จากระดับเสี่ยง 

สูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

17 ส านักงานอธิการบดี  5 5 100.00 2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยง น้อยมาก (2 คะแนน) 

2.2 ความไม่พึ งพอใจจากการได้ รับบ ริการ one stop service จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก  (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (6 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงปานกลาง  

(9 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

5.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน  จากระดับ 

เสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

 5.3 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม  จากระดับ 

เสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

18 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 10 100.00 1.1 ผลการปฏิ บัติ ราชการไม่บรรลุตาม เป้าหมาย ท่ีก าหนด จากระดับ 

เสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย 

(4 คะแนน) 

2.2 การปฏบัิตงิานจัดการความเสี่ยงด้านผู้ให้บริการถูกแทนท่ีดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 
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น้อย (4 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อย 

(4 คะแนน) 

3.2 ภั ย คุ ก ค ามทางระบบ เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ  จ าก ระดั บ เสี่ ย งสู ง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) 

3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

5.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่มคีวามผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม จากระดับเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

5.3 การยักยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย จากระดับเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

19 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 4 4 100.00 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูง 

(12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

2.1 การเผยแพร่จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก  
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ที ่ หน่วยงาน 

จ านวน

ความเสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความเสี่ยงที่

ลดลง 

คิดเปน็ร้อยละ

ของความ

เสี่ยงที่ลดลง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 

(1 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (2 คะแนน) 

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนจากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

20 สถาบันวจิัยและพัฒนา 2 2 100.00 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

(1 คะแนน) 

21 ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ GE  6 6 100.00 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์ จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (2 คะแนน) 

2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (1 คะแนน) 

3.1 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (12 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ
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ที ่ หน่วยงาน 

จ านวน

ความเสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความเสี่ยงที่

ลดลง 

คิดเปน็ร้อยละ

ของความ

เสี่ยงที่ลดลง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จากระดับเสี่ยงปานกลาง 

(9 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (2 คะแนน) 

22 สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

2 2 100.00 2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงสูงมาก (25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (1 คะแนน) 

23 หนว่ยตรวจสอบภายใน 1 1 100.00 2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีประมาณ 

2564 จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) 

24 ส านักทรัพย์สนิและรายได ้ 3 3 100.00 1.2 ผลการปฏบัิตริาชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดบัความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (10 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  จากระดับเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

25 ศูนยก์ารศึกษา จังหวัดอุดรธาน ี 6 6 100.00 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการด าเนินงาน 

ด้านบริการวิชาการ จากระดับเสี่ยงสูง (16 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 
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ที ่ หน่วยงาน 

จ านวน

ความเสี่ยง

ทั้งหมด 

จ านวน

ความเสี่ยงที่

ลดลง 

คิดเปน็ร้อยละ

ของความ

เสี่ยงที่ลดลง 

รายละเอียดของความเสี่ยง 

ความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

2.1 โรคระบาด จากระดับเสี่ยงน้อย (8 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง

น้อยมาก (1 คะแนน) 

3.1 ไฟฟ้าดับ จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง 

น้อยมาก (1 คะแนน) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษา จากระดับเสี่ยงน้อย (4 คะแนน) ลดลง มาเป็น

ระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม  จากระดับ 

เสี่ยงปานกลาง (9 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

5.2 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย จากระดับเสี่ยง 

ปานกลาง (9 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ยมาก (1 คะแนน) 

26 ศูนยก์ารศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 2 2 100.00 1.1 โรคระบาด  จากระดับเสี่ยงสูง (10 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยง

น้อยมาก (2 คะแนน) 

2.1 การเกิดอัคคีภัย จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับ 

ความเสี่ยงนอ้ย (3 คะแนน) 

27 ศูนยก์ารศึกษา จังหวัดระนอง 2 2 100.00 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(20 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

3.1 งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากระดับเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน)  

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 
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28 วทิยาเขตนครปฐม 1 1 100.00 1.1 การปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  จากระดับเสี่ยงสูง 

(15 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

29 ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ 2 2 100.00 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากระดับเสี่ยงสูงมาก 

(25 คะแนน) ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 

2.1 เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID  - 19 จากระดับเสี่ยงสูง (15 คะแนน) 

ลดลง มาเป็นระดับความเสี่ยงนอ้ย (4 คะแนน) 
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6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  

กองนโยบายและแผนจึงขอเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  คือ ความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ 

แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง สูง สูงมาก หน่วยงานควรต้องติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการ

ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถลด หรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 


