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ความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร (S)

1. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่
จําเปนตอการบรรลุยุทธศาสตร
(ความเสี่ยงใหม)

1. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในแต
ละสายงาน/พันธกิจ
2. . ไมมีแผนการรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง
3. ลักษณะธรรมชาติของสํานักฯ ไมเอื้อตอ
การทําใหบรรลุยุทธศาสตร
4. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทําใหบรรลุ
ยุทธศาสตรของสํานักฯ ได
5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู/
ทักษะที่รวดเร็ว
6. รูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณปจจุบันหรืออนาคต

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู/
ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะการคิดวิเคราะห ที่จําเปนตอ
การบรรลุยุทธศาสตร

1. รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะเพ่ือบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตร

1. รอยละ 80 ของจํานวน
บุคลากร มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่จําเปนตอการบรรลุ
ยุทธศาสตรที่มีผลประเมิน 
เทากับหรือมากกวาคาคาดหวัง
หลังไดรับการพัฒนาความรู/
ความสามารถ/ทักษะ

1. รอยละ 70 ของจํานวน
บุคลากร มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่จําเปนตอการบรรลุ
ยุทธศาสตรที่มีผลประเมิน 
เทากับหรือมากกวาคาคาดหวัง
 หลังไดรับการพัฒนาความรู/
ความสามารถ/ทักษะ

4 4 3 3 9   สูง

ความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร (S)

2. กลยุทธไมสอดคลองตอการ
เปลี่ยนแปลง
(ความเสี่ยงใหม)

1. การปรับกลยุทธทางดานการตลาด การ
บริการวิชาการ การบริการหองพักหอง
ประชุมในการดําเนินงานยังไมเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง
2. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม
 เทคโนโลยี การเมือง และสิ่งแวดลัอม
4. การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลและ
หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. การดําเนินการไมบรรลุเปาหมาย
2. เกิดความเสียเปรียบในธุรกิจ
หรือขาดโอกาสในธุรกิจการแขงขัน

1. การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว

1. กลยุทธบรรลุเปาหมายรอย
ละ 50

1. กลยุทธบรรลุเปาหมายรอย
ละ 80

2 3 2 3 6
ปานกลาง

LxI

16
สูงมาก

6
ปานกลาง

CMU-RM 1

การประเมินคาความเสี่ยงเพื่อการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปที่ผ านมาและที่คนพบใหม)
ประจําปงบประมาณ 2565

หนวยงานเจาของความเสี่ยง : สํานักบริการวิชาการ

ผลประเมิน
ระดับความเสี่ยง

(8)

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

(9)

 1



ความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร (S)

3. ความไมคลองตัวในการปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
 (Lack of Agility)
(ความเสี่ยงใหม)

1. การจัดทําหลักสูตรไมสอดคลองตอการ
เปลี่ยนแปลง
2. การบริการวิชาการ ปรับการบริการไม
ทันตอความตองการของผูใชบริการ
3. ความตองการของผูรับบริการเปลี่ยนไป
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
4. เกิดการ disruption
5. เงื่อนไขความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น

1. ไมสอดคลองกับพันธกิจเชิงรุก
2. ทําใหการดําเนินการลาชาและมี
อุปสรรค

1. รายไดจากผลิตภัณฑใหม 
(หลักสูตรใหม การบริการ
รูปแบบใหมในยุค New 
normal )

1. รายไดตามเปาหมาย (นอย
กวา 5%)

1. รายไดนอยกวาเปาหมาย 
(6-10%)

3 3 2 1 2
ต่ํามาก

ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติงาน (O)

4. การแพรระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกใหมๆ
(ความเสี่ยงใหม)

1. ภูมิคุมกันของจํานวนบุคลากรผูไดรับการ
ฉีดวัคซีนยังไมเปนไปตามเปาหมาย
2. การระบาดยังคงเกิดขึ้นอยูทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก
3. การไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแบบ New 
Normal (ลางมือ, สวมหนากาก, เวน
ระยะหาง)
4. วัคซีนที่ไดรับจัดสรรยังมีปริมาณนอยกวา
เปาหมาย ประชาชนยังไมไดรับวัคซีน
5. การกลายพันธุของเชื้อโรคกอใหเกิดสาย
พันธใหม
6. การมีผูใชบริการจากภายนอกเขามา
7. มีการปฎิบัติตามแนวมาตรฐานการ
ควบคุมโรคโควิด 19

1. สํานักบริการวิชาการไมสามารถ
ปฏิบัติภารกิจไดสงผลตอเปาหมาย
การดําเนินงาน
2. มีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้น รายรับ
ลดลง
3. มีบุคลากร/ผูมาใชบริการติดเชื้อ

1. จํานวนรายได 1. รายไดตามเปาหมาย (นอย
กวา 5%)

1. รายไดนอยกวาเปาหมาย 
(6-10%)

4 4 4 4 16
สูงมาก

9
ปานกลาง

16
สูงมาก
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ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติงาน (O)

5. ความไมพรอมดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบฐานขอมูลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ความเสี่ยงใหม)

1. โครงสรางพื้นฐานขอมูลไมรองรับหรือ
ตอบสนองตอความตองการใหมๆ
2. ขอมูลจัดเก็บยังเปนแบบแยกสวน (Silo) 
ขอมูลขาดการเชื่อมโยงกันระหวางสวนงาน 
(Interoperability)
3. ขอมูลจัดเก็บยังเปนแบบแยกสวน (Silo) 
ขอมูลขาดการเชื่อมโยงกันระหวางสวนงาน 
(Interoperability)
4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณระบบ
เครือขาย ระบบการเฝาระวังและตรวจสอบ
ระบบเครือขาย ที่เกิดจากระบบเองหรือ
ขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม
5. เสถียรภาพและประสิทธิภาพการ
ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่ไม
สามารถรองรับกับปริมาณขอมูล และการ
เคล่ือนไหวของฐานขอมูล
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณระบบ
เครือขาย ระบบการเฝาระวังและตรวจสอบ
ระบบเครือขายที่เกิดจากระบบเองหรือขาด
การบํารุงรักษาที่เหมาะสม
7. เสถียรภาพและประสิทธิภาพการ
ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่ไม
สามารถรองรับกับปริมาณขอมูล และการ
เคล่ือนไหวของฐานขอมูล
8. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขอมูล การจัดการฐานขอมูล และการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
9. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

1. กฎหมายที่อาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินการดานสารสนเทศ
2. เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ 
สถานการณรายแรง หรืออุบัติภัยที่
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงกับ
ระบบเครือขายและอุปกรณ
คอมพิวเตอร
3. กระแสไฟฟาขัดของเปนระยะ
เวลานาน แรงดันไฟฟาไมคงที่

1. จํานวนครั้งที่เกิดความ
เสียหายตอระบบ

1. 1 ครั้งในรอบ > 3 ป 1. 1 ครั้งในรอบ 2-3 ป 3 3 1 3 3
ปานกลาง

9
ปานกลาง
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ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติงาน (O)

6. ภัยคุกคามดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Cyber Attack)
(ความเสี่ยงใหม)

1. ขาดการปองกันการรักษาความปลอดภัย
ในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา
2. การโจรกรรมขอมูลที่สําคัญ Hacking, 
compromised, phishing
3. ผูใชงานขาดความรูความเขาใจ ขาด
ความตระหนักรูเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร 
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. การเผยแพรขอมูลสวนบุคคลดวยความ
รูเทาไมถึงการณ
5. ถูกโจมตี เจาะระบบจากบุคคลหรือกลุม
บุคคล
6. ภัยคุกคามจากมัลแวร ไวรัสคอมพิวเตอร
 และการโจมตีในรูปแบบตาง ๆ

1. ขอมูลเกิดการสูญหาย การ
โจรกรรมขอมูลที่สําคัญ
2. การปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือ
ลาชา เกิดความเสียหายตอ
ระบบงาน

1. จํานวนครั้งที่มีการโจมตี
หรือโจรกรรมขอมูลจาก
ระบบเครือขาย

1. เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ > 5 ป 1. เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3 ป 3 3 3 3 9
ปานกลาง

ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติงาน (O)

7. ความเสี่ยงดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
(ความเสี่ยงใหม)

1. ทางเขาออกมีหลายทางและมีผูมาใช
บริการจํานวนมาก เปดโอกาสใหผูไม
ประสงคดี
2. เครื่องมือลาสมัยและมีอายุการใชนานมา
ยาวนาน
3. การลดคาใชจายดานการรักษาความ
ปลอดภัย
4. ลักษณะของอาคารตั้งอยูนอกแคมปสจึง
ไมไดอยูภายใต
5. pm 2.5 สภาพอากาศทําใหเกิดวิกฤต
ดานผูมาใชบริการ

1. เกิดคดีอาชญากรรมหรือลักเล็ก
ขโมยนอยในตัวอาคาร
2. เกิดคาใชจายที่ไมไดคาดการณไว
3. เกิดอัตราผูมาใชบริการลดลง
เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น

1. จํานวนเหตุที่กอใหเกิด
ความเสียหาย

1. 1 เรื่อง 1. 2 เรื่อง 1 2 1 2 2
ต่ํามาก

9
ปานกลาง

2
ต่ํามาก
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ความเสี่ยงดาน
การเงิน (F)

8. ความไมสมดุลของรายรับและ
รายจายที่จะกระทบกับเงินสะสมและ
แผนการลงทุนใหมๆ
(ความเสี่ยงใหม)

1. การควบคุมรายจายไมมีประสิทธิผล ไม
สามารถลดตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ได 
เชน รายจายบุคลากรเพิ่มขึ้น
2. นโยบายและคําสั่งของจังหวัด จาก
คณะกรรมการโรคติดตอ ใน LockDown 
ทําใหเกิดผลกระทบตอลูกคา
3. ลูกคาในกลุมตางๆ ยกเลิกในการใชบริการ
4. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําหรือมีความผัน
ผวนรุนแรงตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
5. สถานการณโรคโควิด-19 ทําใหมีกฎ 
ระเบียบดานสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น
โดยเฉพาะการจํากัดจํานวนผูเขาอบรมและ
การจัดการอบรม Onsite จึงเปนอุปสรรค
ตอการจัดอบรมตามแผนการดําเนินงาน
6. ไมมีแผนกลยุทธการเงินที่เหมาะสม
7. รายไดจากการบริการวิชาการลดลง
8. การปฏิบัติงานภายใตกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับที่ทําใหการบริหารจัดการไม
คลองตัวและไมตอบสนองการตลาดเชิงรุก 
เชน การจายเงินคาการตลาดแกคูความ
รวมมือ เปนตน
9. โอกาสในการเกิดความทุจริต
10. ความตองการของผูรับบริการเปลี่ยนไป
ตามสถานการณอยางรวดเร็ว
11. 5. มีการแขงขันสูงดานราคาจากคูแขงขัน

1. รายไดของสวนงานลดลง และ
สงผลตอสถานะทางการเงินของ
สวนงาน
2. โครงการบริการวิชาการ/
กิจกรรมตามภารกิจของสํานักไมได
ดําเนินการตามแผน หรือชะลอ
โครงการ

1. อัตราสวนรายจายตอ
รายไดรวม

 0.5  1 4 4 2 4 8
สูง

ความเสี่ยงดาน
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ (C)

9. การที่ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ การละเมิดจริยธรรมทาง
สังคม และ/หรือการทุจริตในหนาที่
(ความเสี่ยงใหม)

1. บุคลากรไมมีความเขาใจหรือไมมีความรู
ในกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติ หรือไมไดศึกษา 
และทําความเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวของ
2. บุคลากรขาดความตระหนักตอบทบาท
ความรับผิดชอบของตนเองตอสังคม หรือ
ขาดจริยธรรมในการทํางาน
3. กฎ ระเบียบ มีจํานวนมาก และบางครั้ง
ถูกยกเลิกหรือมีการแกไขเพ่ิมเติม
4. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่กระทบตอการ
ดําเนินชีวิต

1. ผลกระทบดานความโปรงใส 
ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของ
สํานักบริการวิชาการลดลง
2. เกิดเปนคดีแพงและอาญา

1. การตรวจพบการไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก
สํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน
2. จํานวนกรณีที่ไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
การละเมิดจริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือการทุจริตใน
หนาที่ (วินัยรายแรง)

1. ตรวจพบการไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจากสํานักงานการ
ตรวจสอบภายในไมเกิน 5 เรื่อง
2. มีการสอบสวนในความผิด
การละเมิดจริยธรรมทางสังคม 
และ/หรือการทุจริตในหนาที่ 
(วินัยรายแรง) จํานวน 0 เรื่อง

1. ตรวจพบการไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจากสํานักงานการ
ตรวจสอบภายในไมเกิน 10 เรื่อง
2. มีการสอบสวนในความผิด
การละเมิดจริยธรรมทางสังคม 
และ/หรือการทุจริตในหนาที่ 
(วินัยรายแรง) ไมเกิน 2 เรื่อง

4 2 4 2 8
ปานกลาง

16
สูงมาก

8
ปานกลาง
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ความเสี่ยงดาน
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ (C)

10. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
(ความเสี่ยงใหม)

1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอื่น
โดยไมมีการอางอิงที่ถูกตอง
2. ขาดการกลั่นกรองหรือการตรวจสอบ
ขอมูลกอนการเผยแพรเอกสารทางวิชาการ
3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่อง
ผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบตอการ
ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

1. เสียชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ 
และการยอมรับจากสังคม
2. อาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย
ทั้งทางแพงและทางอาญา

1. จํานวนการถูกรองเรียน
ดานการละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ (ครั้ง)

1. จํานวนการถูกรองเรียนดาน
การละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ 1-3 ครั้ง/ป

1. จํานวนการถูกรองเรียนดาน
การละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ 4-6 ครั้ง/ป

2 1 2 2 4
ต่ํามาก

ความเสี่ยงดาน
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ (C)

11. การไมดําเนินการลงโทษหรือ
ปกปดการกระทําผิด
(ความเสี่ยงใหม)

1. ชวยเหลือพวกพอง เกื้อกูลกันในลักษณะ
ไมถูกตองและโปรงใส
2. มีการเลือกปฏิบัติ
3. ใชอํานาจไมเปนธรรมจนกระทบขวัญ
กําลังใจผูปฏิบัติงานภายในองคกร
4. กฎระเบียบที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก จน
ทําใหการดําเนินการลาชา

1. สํานักฯ เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง
 ขาดความนาเชื่อถือ
2. บุคลากรขาดความเชื่อมั่นใน
ระบบธรรมาภิบาลของสํานักฯ

1. จํานวนการลงโทษ กรณี
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบหรือโดยทุจริตเพ่ือ
ปกปดความผิด

1. 0 เรื่อง 1. 1 เรื่อง 1 1 1 2 2
ต่ํามาก

ความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียง (R)

12. ภาพลักษณมหาวิทยาลัยเสียหาย
หรือถูกลดทอนความนาเชื่อถือ
(ความเสี่ยงใหม)

1. เกิดการกระทําผิดภายในสํานักฯ ในเรื่อง
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักฯ
2. การตอบสนองที่ไมเหมาะสม/ไม
สอดคลองเมื่อเกิดกระแสวิพากษวิจารณใน
แงลบ
3. มีสถานการณที่ออนไหวในเรื่องที่สง
ผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานของ
สํานักฯ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการแพรกระจาย
ขอมูล และ/หรือการวิพากษวิจารณเปนวง
กวางในสื่อสังคมออนไลน
4. มีการใช Social Media โดย
บุคคลภายนอกที่ทําใหเกิดผลเสียตอสํานักฯ
5. การสงตอขอความหรือรูปภาพบน
โซเชี่ยลมีเดียโดยขาดวิจารณญาณ

1. ชื่อเสียงของสํานักฯ เกิดความ
เสื่อมเสีย
2. เกิดปญหาในความนาเชื่อถือ
ความรวมมือระหวางแหลงทุน และ
ผูมีสวนไดสวนเสียกับสํานักฯ

1. จํานวนเรื่องที่สงผล
กระทบตอสํานักบริการ
วิชาการ

1. จํานวนเรื่องที่สงผลกระทบ
ตอ สํานักบริการวิชาการ ปละ 
2 เรื่อง

1. จํานวนเรื่องที่สงผลกระทบ
ตอสํานักบริการวิชาการ ปละ 3 
เรื่อง

2 3

2
ต่ํามาก

1
ต่ํามาก
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ปานกลาง
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