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  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แนวทางการประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มีการระบุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  3  ประเด็น ยุทธศาสตร์  ดังนี้    
ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต โดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการการท างานของหน่วยงานร่วมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  

การรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดระดับความเสี่ยง (Degree  of   Risk) 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการจัดระดับในระดับจากน้อยไปถึงมาก  เพื่อแสดงถึงระดับความรุนแรง  
ผลกระทบ  และความเป็นไปได้ของโอกาสในการเกิดความเสี่ยงแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ระดับความเสี่ยง 

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)  Likelihood 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 2 3 4 5 

ผลกระทบ 
(ความรุนแรง) Impact 

สูงมาก 5 5 10 15 20 25 

สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่ า 2 2 4 6 8 10 

ต่ ามาก 1 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์ตัดสินใจ 

ระดับ คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

ต่ ามาก 1-2 ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดการปฏิบัติงาน 

ต่ า 3-4 ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 5-9 ระดับท่ีพอยอมรับได้  แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงไปยัง
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

สูง 10-16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้  โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

สูงมาก 17-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับ  ได้จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
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ระดับโอกาส  (Likelihood) 

คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

5 มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเกือบทุกครั้ง (บ่อยมาก) 

4 มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย (บ่อย) 

3 มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ปานกลาง) 

2 มีโอกาสเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง (ไม่บ่อย) 

1 มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือกรณียกเว้น (นาน ๆ ครั้ง) 

 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

5 กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์/ มีความสูญเสียเป็นอย่างมาก/ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
น้อยมาก 

4 กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์/ มีความสูญเสียมาก/ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการน้อย 

3 กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์/มีความสูญเสียปานกลาง/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปานกลาง 

2 กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์น้อย/ มีความสูญเสียน้อย/ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่อนข้างมาก 

1 กระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์น้อยมาก/ มีความสูญเสียน้อยมาก/ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาก 

 
แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เมื่อพิจารณาโอกาสและผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วน าผลมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงต่อภารกิจต่าง ๆ  ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2562   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม  ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้น
การปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการด า เนินงาน 
เพ่ือสร้างจิต ส านึกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบภายในหน่วยงาน 
 

บุคลากรและ
นักศึกษา ยังมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเสริมสร้าง
จิตส านึก 
ค่านิยม                  
ในการต่อต้าน
การทุจริต ยังไม่
เพียงพอ 

สาเหตุ 
บุคลากร
และ
นักศึกษา    
ยังมีความรู้
ความเข้าใจ
ยังไม่
เพียงพอ 
ผลกระทบ 
ท าให้
วัฒนธรรม
ต่อองค์กร
เปลี่ยน 

1 5 5 1.1 โครงการอบรมสัมมนา
แสดงเจตจ านงเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ของมหาวิทยา ลัยจัดเวลา
ว่างส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

บุคลากร              
มีจิตส านึก            
ในการป้องกัน
และ
ปราบปราม
แก้ไขปัญหา
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบภายใน
หน่วยงาน 

ต.ค.61- 
ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

      1.2 โครงการ/กิจกรรมที่
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับ
นักศึกษา 

สามารถปลูกฟัง
จิตส านึกในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ให้กับนักศึกษา
และสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต และรักษา
ผลประโยชน์
ให้กับทาง
ราชการ 

ต.ค.61- 
ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

2)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร               
ทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม                   
และส่ง เสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลา กรทุกระดับ 

บุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมคุณธรรม 
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยา 
บรรณวิชาชีพ   
ยังไม่ครบทุก
ระดับ 

สาเหตุ 
บุคลากรเข้า
ร่วม
ฝึกอบรม ยัง
ไม่ครบทุก
ระดับ 
ผลกระทบ 
ท าให้มี
ความรู้ด้าน
คุณธรรม                   
และส่ง เสริม
การปฏิบัติ
ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ       
ยังไม่
เพียงพอ 
 

1 3 3 2.1 การอบรมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับ
บุคลากรทุกระดับ 

1) บุคลากร
ทุกระดับ
ภาย ใน
มหาวิทยาลัย
มีคุณธรรม
จริยธรรม
และมีจรรยา 
บรรณใน
วิชาชีพมาก
ขึ้น 
2) บุคลากร
ทุกระดับได้
ค านึงที่
จรรยาบรรณ
วิชาชีพใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ และ/
หรือ 

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

3) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การมาตรฐานความโปร่งใสในการท างาน
ของหน่วยงาน 
 

การก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการ
มาตรฐานความ
โปร่งใสในการ
ท างานของ
หน่วยงานยังไม่
ชัดเจน 

สาเหตุ 
การก าหนด
นโยบายที่
ชัดเจน
เกี่ยวกับการ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ในการท างาน
ของหน่วยงาน
ยังไม่ชัดเจน 
ผลกระทบ 
อาจท าให้
บุคลากรเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับ
งานที่จะ
ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 5 5 3.1 จัดท าคู่มือการก าหนด
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การท างาน/ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3.2 มีการเผยแพร่คู่มือ
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และปฏิบัติตาม 

บุคลากรได้
รับรู้
มาตรฐาน
นโยบาย            
การก าหนด
มาตรฐาน
ความ
โปร่งใส ใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 
   1) สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

การ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่อง 
ทุจริตยังไม่
ทั่วถึง 

สาเหตุ 
การ
ประชาสมัพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่อง 
ทุจริตยังไม่
ทั่วถึง 
ผลกระทบ          
ท าให้ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย 
ประชาชน 
นักศึกษา                   
ไม่ทราบ
ช่องทาง             
ที่จะแจ้ง
เรื่องราวหรือ
เบาะแสในการ
ทุจริตต่อ
หน้าท่ีและ
ประพฤติมิ
ชอบ  

1 3 3 1.1 สร้างช่องทางการ
แสดงความคิดเห็น                
รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง
ทุจริต การปฏิบัติละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดย   
มิชอบให้ผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียและประชาชน
รับทราบ 

1) ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
ประชาชน 
นักศึกษา 
สามารถแจ้ง
เรื่องราวหรือ
เบาะแสในการ
ทุจริตต่อหน้าท่ี
และประพฤติมิ
ชอบภายใน
มหาวิทยาลัยได้
สะดวกมากขึ้น               
2) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ
มาตรการ       
การป้องกัน
และ
ปราบปรามการ
ทุจริตให้กับ
บุคคลภายนอก
รับทราบ 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับความ
ไม่โปร่งใสใน
การท างาน 

สาเหตุ 
จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
ความไม่
โปร่งใสใน
การท างาน 
ผลกระทบ
กระทบต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
มีความ
สูญเสียต่อ 
ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
มาก       

1 3 3 2.1 โครงการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 

1) ไดห้ลัก
ธรรมาภิบาล
ในการ
บริหารงาน 
2) ผู้บริหาร 
บุคลากร
สามารถ
ท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

3) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนา
ระบบการ
ติดตาม
ปฏิบัติงานตาม
แผน แต่ยังไม่
ครอบคลุม 

สาเหตุ 
มีการพัฒนา
ระบบการ
ติดตาม
ปฏิบัติงาน
ตามแผน 
แต่ยังไม่
ครอบคลุม 
ผลกระทบ 
ท าให้การ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ไม่ให้เกิด
การทุจริตยัง
ไม่
ครอบคลุม 

1 3 3 3.1 การจัดท าแผน           
การตรวจสอบภายใน 

1) เพื่อให้มี
การ
ตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยงาน
ป้องกันมิให้
เกิดการ
กระท า
ความผิดต่อ
หน้าที่  
2) เพ่ือ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
มหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบคุคล
ทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 

เพ่ิมช่องการ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
มหาวิทยาลัยให้
ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 

สาเหตุ 
เพ่ิมช่องการ
เปิดเผย
ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทาง
มหาวิทยาลัย
ให้ประชาชน
และบุคคล
ทั่วไปได้รับ
ทราบโดยทั่ว
กัน 
ผลกระทบ 
ประชาชน
และบุคคล
ทั่วไปไมไ่ด้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

1 5 5 4.1 มีการประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 
และประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ผลการ
ตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผล 
ประโยชน์ทับซ้อนผ่าน
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และทางเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสยี 
ประชาชน  
ได้รับทราบถึง
กระบวนการ
การจัดซื้อจดั
จ้าง/ผลการ
ตรวจสอบผู้ที่
ไม่มผีล 
ประโยชน์ทับ
ซ้อนผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และ
ทางเว็บไซด์
ของ
มหาวิทยาลยั
สร้างความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภายใน
หน่วยงาน 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน 
   1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริตให้กับ
บุคลากรยังไม่
ครบทุกภาคส่วน 

สาเหตุ 
เสริมสร้าง
องค์ความรู้
ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริตให้กับ
บุคลากรยัง
ไม่ครบทุก
ภาคส่วน 
ผลกระทบ
บุคลากร
บางส่วนยัง
ไม่มี
จิตส านึกใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 

1 5 5 1.1 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1) บุคลากร
ได้รับรู้ด้าน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 
2) กระตุ้น
ให้บุคลากร
มีจิตส านึก
ในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
มากขึ้น 

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต 
และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอด
ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและ
ปราบ ปรามการทุจริต 
 

มีการพัฒนา
ระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริต และ
จัดการองค์
ความรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้
แก่บุคลากรใน
การป้องกันและ
ปราบ ปรามการ
ทุจริต  แต่ยังไม่
ครอบคลุม 

สาเหตุ 
มีการพัฒนา
ระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริต และ
จัดการองค์
ความรู้ มีการ
ถ่ายทอด
ความรู้แก่
บุคลากรใน
การป้องกัน
และปราบ 
ปรามการ
ทุจริต  แต่
ยังไม่
ครอบคลุม 
 

1 5 5 2.1 เผยแพร่ความรู้เพ่ือ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา 
2.2 โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างวินัยและ
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยให้กับบุคลากรใหม่ 

บุคลากร 
นักศึกษา ได้มี
การปฏิบัตติน
ตามวินัยของ
มหาวิทยาลยั
อย่างถูกต้อง 
และบุคลากร
ใหม่รับรู้     
และรับทราบ
เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ          
ข้อปฏิบัติต่าง 
ๆของ
มหาวิทยาลยั
รณรงค์และ
ป้องกันมิให้
เกิดการกระท า
ผิดวินัยให้กับ
บุคลากรใหม ่

ต.ค.
61- 

ก.ย.62 
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ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นความ

เสี่ยง 

สาเหตุ 
และ/หรือ 
ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
ก าหนด
เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ                       
ความเสี่ยง 

  ผลกระทบ 
ท าให้การ
เผยแพร่
ความรู้เพื่อ
ป้องกันการ
กระท าผิด
วินัยให้กับ
บุคลากร
และ
นักศึกษา 
ยังไม่
ครอบคลุม 

      

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 


