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  การประเมินความเส่ียงการทุจริต  ประจำป7งบประมาณ พ.ศ.  2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยG 

แนวทางการประเมินความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป6 งบประมาณ พ.ศ.  2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยG  มีการระบุ

การประเมินความเส่ียงการทุจริต  3  ประเด็นยุทธศาสตรG  ดังน้ี  

ยุทธศาสตรGท่ี  1 การเสริมสรMางจิตสำนึก คOานิยม ในการตOอตMานการทุจริต โดยเนMนการปรับเปล่ียนฐานความคิดในการ

รักษาประโยชนGสาธารณะ โดยใชMระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

ยุทธศาสตรGท่ี 2 บูรณาการการทำงานของหนOวยงานรOวมท้ังพัฒนาเครือขOายในประเทศในการปYองกันและ

ตOอตMานการทุจริต 

ยุทธศาสตรGท่ี 3 เสริมสรMางองคGความรูMดMานการตOอตMานการทุจริตใหMกับบุคลากรทุกภาคสOวน 

การรักษาประโยชนGสาธารณะ โดยใชMระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดระดับความเส่ียง (Degree  of   Risk) 

ในการวิเคราะหGความเส่ียงมีการจัดระดับในระดับจากนMอยไปถึงมาก  เพ่ือแสดงถึงระดับความรุนแรง  

ผลกระทบ  และความเป̂นไปไดMของโอกาสในการเกิดความเส่ียงแสดงดังตารางตOอไปน้ี 

ระดับความเส่ียง 

ระดับโอกาส (ความเปXนไปไดZ)  Likelihood 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
ต่ำมาก ต่ำ 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 

ต่ำ 2 2 4 6 8 10 

ต่ำมาก 1 1 2 3 4 5 
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เกณฑGตัดสินใจ 

ระดับ คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

ต่ำมาก 1-2 ระดับท่ียอมรับไดM โดยใชMวิธีติดตามระดับความเส่ียงตลอดการปฏิบัติงาน 

ต่ำ 3-4 ระดับท่ียอมรับไดM โดยใชMวิธีควบคุมปกติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 5-9 ระดับท่ีพอยอมรับไดMแตOตMองมีการควบคุมเพ่ือปYองกันไมOใหMเกิดความเส่ียงไปยัง

ระดับท่ียอมรับไมOไดM 

สูง 10-16 ระดับท่ีไมOสามารถยอมรับไดMโดยตMองจัดการความเส่ียง เพ่ืออยูOในระดับท่ียอมรับไดM 

สูงมาก 17-25 ระดับท่ีไมOสามารถยอมรับไดMจำเป̂นตMองเรOงรัดจัดการความเส่ียงใหMอยูOในระดับท่ี

ยอมรับไดM 
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ระดับโอกาส  (Likelihood) 

คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

5 มีโอกาสเกิดข้ึนเสมอเกือบทุกคร้ัง (บOอยมาก) 

4 มีโอกาสเกิดข้ึนคOอนขMางบOอย (บOอย) 

3 มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง (ปานกลาง) 

2 มีโอกาสเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง (ไมOบOอย) 

1 มีโอกาสเกิดข้ึนนMอยมากหรือกรณียกเวMน (นาน ๆ คร้ัง) 

 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

คะแนน ความหมาย/รายละเอียด 

5 กระทบตOอเปYาหมายยุทธศาสตรG/ มีความสูญเสียเป̂นอยOางมาก/ระดับความพึงพอใจผูMรับบริการ

นMอยมาก 

4 กระทบตOอเปYาหมายยุทธศาสตรG/ มีความสูญเสียมาก/ระดับความพึงพอใจผูMรับบริการนMอย 

3 กระทบตOอเปYาหมายยุทธศาสตรG/มีความสูญเสียปานกลาง/ระดับความพึงพอใจของผูMรับบริการ

ปานกลาง 

2 กระทบตOอเปYาหมายยุทธศาสตรGนMอย/ มีความสูญเสียนMอย/ระดับความพึงพอใจของผูMรับบริการ

คOอนขMางมาก 

1 กระทบตOอเปYาหมายยุทธศาสตรGนMอยมาก/ มีความสูญเสียนMอยมาก/ระดับความพึงพอใจของ

ผูMรับบริการมาก 

 

แผนการวิเคราะหGความเส่ียงการทุจริตประจำป7งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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เม่ือพิจารณาโอกาสและผลกระทบ ของแตOละปjจจัยเส่ียงแลMวนำผลมาพิจารณาความสัมพันธGระหวOาง

โอกาสผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียงตOอภารกิจตOาง ๆ  ตามประเด็นยุทธGศาสตรGของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยG 

ดังน้ี 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป6  งบประมาณ พ.ศ.2562   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยF 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

ยุทธศาสตรFท่ี 1การเสริมสร(างจิตสำนึก 

ค1านิยมในการต1อต(านการทุจริตโดยเน(น

การปรับเปล่ียนฐานความคิดในการรักษา

ประโยชนDสาธารณะ โดยใช(ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1) รณรงคD ส1งเสริมและปลูกฝNงคุณธรรม 

จริยธรรมในการดำ เนินงานเพ่ือสร(างจิต 

สำนึกในการปQองกันและแก(ไขปNญหาการ

ทุจริตและปฏิบัติหน(าท่ีโดยมิชอบภายใน

หน1วยงาน 

 

บุคลากรและ

นักศึกษา ยังมี

ความรู(ความ

เข(าใจเก่ียวกับ

การเสริมสร(าง

จิตสำนึก 

ค1านิยม ในการ

ต1อต(านการ

ทุจริต ยังไม1

เพียงพอ 

สาเหตุ 

บุคลากร

และ

นักศึกษา    

ยังมีความรู(

ความเข(าใจ

ยังไม1

เพียงพอ 

ผลกระทบ 

ทำให(

วัฒนธรรม

ต1อองคDกร

เปล่ียน 

1 5 5 1.1 โครงการอบรมสัมมนา

แสดงเจตจำนงเก่ียวกับการ

ปQองกันการทุจริตให(แก1

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

โดยให(หน1วยงานต1างๆ ของ

มหาวิทยา ลัยจัดเวลาว1าง

ส1งบุคลากรเข(าร1วมอบรม

เพ่ือเสริมสร(างคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

บุคลากรมี

จิตสำนึกใน

การปQองกัน

และ

ปราบปราม

แก(ไขปNญหา

การทุจริต

และประพฤติ

มิชอบภายใน

หน1วยงาน 

ต.ค.62- 

ก.ย.63 
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ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

      1.2 โครงการ I don't 

cheat (ฉันไม1โกง) 

สามารถปลูกฟNง

จิตสำนึกในการ

ปQองกันและ

ปราบปราม

แก(ไขปNญหาการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ให(กับนักศึกษา

และสร(าง

กระบวนการ

เรียนรู(ในการ

ปQองกันการ

ทุจริต และรักษา

ต.ค.62- 

ก.ย.63 



7 
 

ผลประโยชนD

ให(กับทาง

ราชการ 

 

 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

2) ส1งเสริมและสนับสนุนให(บุคลากรทุก

ระดับเข(าร1วมฝnกอบรมคุณธรรม และส1ง 

เสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของบุคลา กรทุกระดับ 

บุคลากรเข(าร1วม

ฝnกอบรมคุณธรรม 

และส1งเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพ   

ยังไม1ครบทุก

ระดับ 

สาเหตุ 

บุคลากรเข(า

ร1วม

ฝnกอบรม ยัง

ไม1ครบทุก

ระดับ 

ผลกระทบ 

ทำให(มี

ความรู(ด(าน

คุณธรรม                   

1 3 3 2.1การอบรมคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพให(กับ

บุคลากรทุกระดับ 

1) บุคลากร

ทุกระดับ

ภาย ใน

มหาวิทยาลัย

มีคุณธรรม

จริยธรรม

และมีจรรยา 

บรรณใน

วิชาชีพมาก

ข้ึน 

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 



8 
 

และส1ง เสริม

การปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพยังไม1

เพียงพอ 

 

2) บุคลากร

ทุกระดับได(

คำนึงท่ี

จรรยาบรรณ

วิชาชีพใน

การ

ปฏิบัติงาน 

 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ และ/

หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาด

วQาจะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

3) การกำหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

การมาตรฐานความโปร1งใสในการทำงาน

ของหน1วยงาน 

 

การกำหนด

นโยบายท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการ

มาตรฐานความ

โปร1งใสในการ

ทำงานของ

หน1วยงานยังไม1

สาเหตุ 

การกำหนด

นโยบายท่ี

ชัดเจน

เก่ียวกับการ

มาตรฐาน

ความโปร1งใส

1 5 5 3.1 จัดทำคู1มือการกำหนด

มาตรฐานความโปร1งใสใน

การทำงาน/ผลประโยชนD

ทับซ(อน 

3.2 มีการเผยแพร1คู1มือ

ให(กับบุคลากรใน

หน1วยงานได(รับทราบ

บุคลากรได(

รับรู(

มาตรฐาน

นโยบาย

การกำหนด

มาตรฐาน

ความ

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 
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ชัดเจน ในการทำงาน

ของหน1วยงาน

ยังไม1ชัดเจน 

ผลกระทบ 

อาจทำให(

บุคลากรเข(า

ไปยุ1งเก่ียวกับ

งานท่ีจะ

ก1อให(เกิด

ผลประโยชนD

ทับซ(อน 

และปฏิบัติตาม โปร1งใสใน

การ

ปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

ยุทธศาสตรFท่ี 2บูรณาการการทำงานของ

หน1วยงานรวมท้ังพัฒนาเครือข1ายใน

ประเทศในการปQองกันและต1อต(านการ

ทุจริต 

การ

ประชาสัมพันธD

ช1องทางการ

ร(องเรียนเร่ือง 

สาเหต ุ

การ

ประชาสัมพันธD

ช1องทางการ

ร(องเรียนเรื่อง 

1 3 3 1.1 สร(างช1องทางการ

แสดงความคิดเห็น รับ

แจ(งข(อมูลหรือเบาะแส

เร่ืองร(องเรียน พร(อมท้ัง

1) ผู(มีส1วนได( 

ส1วนเสีย 

ประชาชน 

นักศึกษา 

สามารถแจ(ง

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 
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1) สร(างความเข(มแข็ง และบูรณาการ

ความร1วมมือระหว1างภาคีเครือข1าย 

หน1วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนในการต1อต(านการทุจริต 

ทุจริตยังไม1

ท่ัวถึง 

ทุจริตยังไม1

ทั่วถึง 

ผลกระทบ          

ทำให(ผู(มีส1วน

ได( ส1วนเสีย 

ประชาชน 

นักศึกษา                   

ไม1ทราบ

ช1องทาง             

ที่จะแจ(ง

เรื่องราวหรือ

เบาะแสในการ

ทุจริตต1อ

หน(าที่และ

ประพฤติมิ

ชอบ 

เผยแพร1ประชาสัมพันธD

ช1องทางการร(องเรียนเร่ือง

ทุจริต การปฏิบัติละเว(น

การปฏิบัติหน(าท่ีโดยมิ

ชอบให(ผู(มีส1วนได(ส1วน

เสียและประชาชน

รับทราบ 

เรื่องราวหรือ

เบาะแสในการ

ทุจริตต1อหน(าที่

และประพฤติมิ

ชอบภายใน

มหาวิทยาลัย

ได(สะดวกมาก

ขึ้น2) เผยแพร1

ประชาสัมพันธD

เกี่ยวกับ

มาตรการการ

ปQองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตให(กับ

บุคคลภายนอก

รับทราบ 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

2) พัฒนาการปฏิบัติงานให(มีความ จำนวนข(อ สาเหตุ 1 3 3 2.1 โครงการส1งเสริม 1) ได(หลัก ต.ค.
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โปร1งใส ตรวจสอบได( ร(องเรียน

เก่ียวกับความ

ไม1โปร1งใสใน

การทำงาน 

จำนวนข(อ

ร(องเรียน

เก่ียวกับ

ความไม1

โปร1งใสใน

การทำงาน 

ผลกระทบ

กระทบต1อ

เปQาหมาย

ยุทธศาสตรD 

มีความ

สูญเสียต1อ 

ระดับความ

พึงพอใจ

ของ

ผู(รับบริการ

มาก 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานบุคคล 

ธรรมาภิบาล

ในการ

บริหารงาน 

2) ผู(บริหาร 

บุคลากร

สามารถ

ทำงานได(

อย1างมี

ประสิทธิภาพ 

62- 

ก.ย.63 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 
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ของความ

เส่ียง 

3) พัฒนาระบบการกำกับติดตาม

ตรวจสอบ ควบคุมภายในให(มี

ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนา

ระบบการ

ติดตาม

ปฏิบัติงานตาม

แผน แต1ยังไม1

ครอบคลุม 

สาเหตุ 

มีการพัฒนา

ระบบการ

ติดตาม

ปฏิบัติงาน

ตามแผน 

แต1ยังไม1

ครอบคลุม 

ผลกระทบ 

ทำให(การ

ปQองกันและ

ปราบปราม

ไม1ให(เกิด

การทุจริตยัง

ไม1

ครอบคลุม 

1 3 3 3.1 การจัดทำแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

1) เพ่ือให(มี

การ

ตรวจสอบ

ภายใน

หน1วยงาน

ปQองกันมิให(

เกิดการ

กระทำ

ความผิดต1อ

หน(าท่ี  

2) เพ่ือ

ปQองกันและ

ปราบปราม

ไม1ให(เกิดการ

ทุจริต 

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 
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ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

4) การเปtดเผยข(อมูลข1าวสารของทาง

มหาวิทยาลัยให(ประชาชนและบุคคล

ท่ัวไปได(รับทราบโดยท่ัวกัน 

เพ่ิมช1องการ

เปtดเผยข(อมูล

ข1าวสารของทาง

มหาวิทยาลัยให(

ประชาชนและ

บุคคลท่ัวไป

ได(รับทราบโดย

ท่ัวกัน 

สาเหตุ 

เพ่ิมช1องการ

เปtดเผย

ข(อมูล

ข1าวสารของ

ทาง

มหาวิทยาลัย

ให(ประชาชน

และบุคคล

ท่ัวไปได(รับ

ทราบโดยท่ัว

กัน 

ผลกระทบ 

ประชาชน

และบุคคล

ท่ัวไปไม1ได(รับ

1 5 5 4.1 มีการประกาศ

เผยแพร1ข(อมูลต1างๆ 

และประกาศการจัดซ้ือ

จัดจ(าง/ผลการ

ตรวจสอบผู(ท่ีไม1มีผล 

ประโยชนDทับซ(อนผ1าน

ทางศูนยDข(อมูลข1าวสาร 

และทางเว็บไซดDของ

มหาวิทยาลัย 

ผู(มีส1วนได( 

ส1วนเสีย 

ประชาชน 

ได(รับทราบถึง

กระบวนการ

การจัดซื้อจัด

จ(าง/ผลการ

ตรวจสอบผู(ที่

ไม1มีผล 

ประโยชนDทับ

ซ(อนผ1านทาง

ศูนยDข(อมูล

ข1าวสาร และ

ทางเว็บไซดD

ของ

มหาวิทยาลัย

สร(างความ

โปร1งใสในการ

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 
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ข(อมูล

ข1าวสาร 

จัดซื้อจัดจ(าง

ภายใน

หน1วยงาน 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

ยุทธศาสตรFท่ี 3 เสริมสร(างองคDความรู(

ด(านการต1อต(านการทุจริตให(กับบุคลากร

ทุกภาคส1วน 

   1) เสริมสร(างสมรรถนะและขีด

ความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ในการปQองกันและปราบปรามการทุจริต 

เสริมสร(างองคD

ความรู(ด(านการ

ต1อต(านการ

ทุจริตให(กับ

บุคลากรยังไม1

ครบทุกภาคส1วน 

สาเหตุ 

เสริมสร(าง

องคDความรู(

ด(านการ

ต1อต(านการ

ทุจริตให(กับ

บุคลากรยัง

ไม1ครบทุก

ภาคส1วน 

ผลกระทบ

บุคลากร

บางส1วนยัง

1 5 5 1.1 โครงการอบรม การ

พัฒนาระดับคุณธรรม 

และความโปร1งใสในการ

ดำเนินงานเพ่ือปQองกัน

ผลประโยชนDทับซ(อน

ของฝuายปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยD 

1) บุคลากร

ได(รับรู(ด(าน

การปQองกัน

และ

ปราบปราม

การทุจริต 

2) กระตุ(น

ให(บุคลากร

มีจิตสำนึก

ในการ

ปQองกันและ

ปราบปราม

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 
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ไม1มี

จิตสำนึกใน

การปQองกัน

และ

ปราบปราม

การทุจริต 

การทุจริต

มากข้ึน 

 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

2) พัฒนาระบบการปQองกันการทุจริต 

และจัดการองคDความรู( มีการถ1ายทอด

ความรู(แก1บุคลากรในการปQองกันและ

ปราบ ปรามการทุจริต 

 

มีการพัฒนา

ระบบการ

ปQองกันการ

ทุจริต และ

จัดการองคD

ความรู( มีการ

ถ1ายทอดความรู(

แก1บุคลากรใน

การปQองกันและ

สาเหตุ 

มีการพัฒนา

ระบบการ

ปQองกันการ

ทุจริต และ

จัดการองคD

ความรู( มีการ

ถ1ายทอด

ความรู(แก1

1 5 5 2.1 เผยแพร1ความรู(เพ่ือ

ปQองกันการกระทำผิด

วินัยให(กับบุคลากรและ

นักศึกษา 

2.2 โครงการอบรมเพ่ือ

เสริมสร(างวินัยและ

ปQองกันการกระทำผิด

วินัยให(กับบุคลากรใหม1 

บุคลากร 

นักศึกษา ได(มี

การปฏิบัติตน

ตามวินัยของ

มหาวิทยาลัย

อย1างถูกต(อง 

และบุคลากร

ใหม1รับรู( และ

รับทราบ

เกี่ยวกับ

ต.ค.

62- 

ก.ย.63 
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ปราบ ปรามการ

ทุจริต แต1ยังไม1

ครอบคลุม 

บุคลากรใน

การปQองกัน

และปราบ 

ปรามการ

ทุจริต แต1ยัง

ไม1

ครอบคลุม 

 

กฎระเบียบ 

ข(อปฏิบัติ

ต1างๆของ

มหาวิทยาลัย

รณรงคDและ

ปQองกันมิให(

เกิดการกระทำ

ผิดวินัยให(กับ

บุคลากรใหม1 

ยุทธศาสตรF 
ประเด็นความ

เส่ียง 

สาเหตุ 

และ/หรือ 

ผลกระทบ

ของความ

เส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลท่ีคาดวQา

จะไดSรับ 

กำหนด

เสร็จ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                       

ความเส่ียง 

  ผลกระทบ 

ทำให(การ

เผยแพร1

ความรู(เพ่ือ

ปQองกันการ

กระทำผิด

วินัยให(กับ
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บุคลากร

และ

นักศึกษายัง

ไม1

ครอบคลุม 

 

 

 

 

 


