(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน ……คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์....................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ ☑ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและการเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ≥75

กลยุทธ์

2. พัฒนาหลักสูตรทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเภท

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1

บัณฑิตคณะ

S

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ด้านการผลิต

1. มีโครงการพัฒนา

4x2=8

บัณฑิต

คุณภาพบัณฑิตให้

(สูง)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

1.มีการจัดโครงการ

1. ภาวะการมีงานทา

30 กันยายน

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ของบัณฑิตลดลงร้อย

2563/รอง

ละ 5 ของปีที่ผ่านมา

คณบดีฝ่าย

วิทยาศาสตร์

1. การมีชื่อเสียงของหลักสูตร

การแพทย์มรี ้อยละ

และมหาวิทยาลัยเทียบกับ

เป็นไปตามความ

ให้เป็นไปตามความ

การมีงานทาไม่เป็นไป

สถาบันการศึกษาชั้นนา

ต้องการของ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน เช่น

ตลาดแรงงานเพิ่มเติม

ประกันคุณภาพ

ปัจจัยภายนอก

อบรมมาตรฐาน

เช่น อบรมมาตรฐาน

และสหกิจ

1.ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม พัฒนา

ศึกษา

2.มีบัณฑิตที่จบในหลักสูตร

โครงการปัจฉิมนิเทศ

ทักษะความเป็นผู้นา

และประธาน

เดียวกันหรือใกล้เคียงกันจาก

เป็นต้น

และการทางานเป็นทีม

หลายสถาบัน

2. มีการปรับปรุง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลักสูตรให้สอดคล้อง

กับผูป้ ระกอบการ

ตามค่าเป้าหมาย

(หน้า 1-23)

วิชาการ

หลักสูตร

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

กับความต้องการของ

2.การทา MOU กับ

ผู้ใช้บัณฑิตและ

หน่วยงานภาครัฐ และ

ตลาดแรงงาน

เอกชนในการรับนิสิต
เข้าฝึกงานหรือทางาน
3.เพิ่มจานวนนิสิต
สหกิจศึกษา
4.กิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์เพื่อสร้าง
เครือข่ายการได้งานทา
5.สร้างชื่อเสียงให้กบั
หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก
มากขึน้ เช่น การส่ง
นิสิตเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการใน
ระดับประเทศ การ
นาเสนอผลงานทาง
วิชาการ

(หน้า 2-23)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มรี ้อยละการมีงานทาไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาส (L)
เกิดขึ้นทุกปี
เกิดขึ้นทุก 2 ปี
เกิดขึ้นทุก 3 ปี
เกิดขึ้นทุก 4 ปี
เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นอ้ ยมาก
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นอ้ ย
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปานกลาง
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สูง
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สูงมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(หน้า 3-23)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน ……คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์....................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ ☑ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและการเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าเป้าหมาย

2. ร้อยละของจานวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์แรกเข้า ≥70 ของเป้ารับ

กลยุทธ์

1. ให้โอกาสสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้
ประเภท

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1

จานวนของนิสิตคณะ

S

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน

ด้านการผลิต
บัณฑิต

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

1. มีโครงการที่เปิด
โอกาสให้เกิดการสร้าง

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

5x2=10
(สูง)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

1.มีการประชาสัมพันธ์

1. จานวนรับเข้าของ

30 กันยายน

หลักสูตรไปยังครูแนะ

นิสิตลดลงร้อยละ 10

2563/รอง
คณบดีฝ่าย

วิทยาศาสตร์

1. การมีชื่อเสียงของหลักสูตร

การแพทย์ไม่เป็นไป

และมหาวิทยาลัยเทียบกับ

ความร่วมมือกับ

แนวโรงเรียนต่างๆมาก

2.จานวนนักเรียน

ตามเป้ารับ

สถาบันการศึกษาชั้นนา

โรงเรียนระดับ

ขึน้

ระดับมัธยมศึกษาทั่ว

มัธยมศึกษา เพื่อส่งต่อ

2.มีการปรับรูปแบบ

ประเทศลดลง

ปัจจัยภายนอก

เข้าศึกษาใน

โครงการวิทย์แพทย์

และสหกิจ

1.จานวนนักเรียนมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของ

สัญจร โดยมุ่งเน้น

ศึกษา

ลดลง

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายเป็น

และประธาน

2. จานวนเป้ารับของ

การแพทย์ เช่น

โรงเรียนขนาดใหญ่

หลักสูตร

สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพิม่ ขึน้

โครงการวิทย์แพทย์
(หน้า 4-23)

วิชาการ
ประกันคุณภาพ

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

3.มีการเปิดหลักสูตรเดียวกัน

สัญจร เปิดบ้านวิทย์

3.มีการประชาสัมพันธ์

หรือใกล้เคียงกันจากหลาย

แพทย์ โครงการแนะ

กิจกรรมของหลักสูตร

สถาบัน

แนวสัญจรของ

ทั้งภาษาไทยและ

มหาวิทยาลัย โครงการ

ภาษาอังกฤษทางสื่อ

ศึกษาดูงานจาก

ออนไลน์เพิ่มขึน้

โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา เป็นต้น
2. มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียน
3.มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
Website แผ่นพับสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.มีโครงการของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
รับนิสิตเข้าเรียน เช่น
โครงการรับนิสิต
เฉพาะสาขาวิชาตาม
กลุ่มเป้าหมาย การ
จัดทา MOU กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้นักเรียน
(หน้า 5-23)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน
ได้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย

(หน้า 6-23)

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

จานวนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เป็นไปตามเป้ารับ

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาส (L)
เกิดขึ้นทุกปี
เกิดขึ้นทุก 2 ปี
เกิดขึ้นทุก 3 ปี
เกิดขึ้นทุก 4 ปี
เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นอ้ ยมาก
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นอ้ ย
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปานกลาง
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สูง
ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สูงมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(หน้า 7-23)

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน......................คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....................
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์

1. การเตรียมคนและการเสริมสร้างศักยภาพคน (คุณภาพนิสิต)

ค่าเป้าหมาย

3. ไม่มนี สิ ิตที่เสียชีวติ จากปัญหาสุขภาพจิต

กลยุทธ์

6. (UP Identity) พัฒนาคุณภาพนิสติ ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภท

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1.

นิสิตเป็นโรคซึมเศร้า
ขั้นรุนแรงเพิ่มขึ้น

S

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน

1. ด้านคุณภาพ

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

1. มีโครงการตรวจ

5*3=15

1. จัดโครงการตรวจ

1. จานวนนิสิตทีม่ ี

30 กันยายน

(สูงมาก)

สุขภาพจิตของนิสิตทุก

ปัญหาด้าน

2563/ผู้ชว่ ย

1. นิสิตเป็นโรคหรือมีปญ
ั หา

บัณฑิต (การ

สุขภาพจิตของนิสิตทุก

ด้านสุขภาพจิต ทั้งก่อนเข้า

เรียนการสอน)

ชั้นปี

ชั้นปีเป็นประจาทุกปี

สุขภาพจิตเพิ่มขึน้

คณบดีฝ่าย

2. ด้านชื่อเสียง/

2. มีบุคลากรที่ได้รับ

2. ส่งเสริมให้บคุ ลากร

2. จานวนนิสิตที่เข้า

กิจการนิสิตและ

ภาพลักษณ์

การอบรมด้านการใน

เข้าอบรมด้านการใน

มาปรึกษาเรื่องโรค

ทานุบารุง

คาปรึกษาด้าน

คาปรึกษาด้าน

ซึมเศร้าเพิ่มขึน้

สุขภาพจิต

สุขภาพจิตมากขึน้

3. มีห้องให้คาปรึกษา

3. จัดห้องให้คาปรึกษา

นักวิชาการ

ด้านสุขภาพจิต

ด้านสุขภาพจิต และ

ศึกษาด้าน

4. มีระบบอาจารย์ที่

ระบบให้คาปรึกษาเพื่อ

กิจการนิสิต

ปรึกษาคอยดูแล

ลดความเสี่ยงต่อการ

ศึกษาและขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
2. นิสิตไม่ยอมรับการรักษา
ทางการแพทย์
3. นิสิตกลัวเพื่อนและสังคม
รอบข้างรับรูส้ ิ่งที่ตนเองเป็น
4. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายัง
ไม่เข้าถึงการดูแลสุขภาพจิต

(หน้า 8-23)

ศิลปะวัฒนธรร
ม และ

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

5. ช่องทางการรับฟังปัญหา

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง
เสียชีวติ จากปัญหา

น้อย

สุขภาพจิต

ปัจจัยภายนอก

4. สร้างความเครือข่าย

1. สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ใน

ความร่วมมือในการ

มหาวิทยาลัยทั้งด้านการ

ดูแลนิสิตทีม่ ีปัญหา

เรียนและการใช้

ระหว่างผู้ปกครอง

ชีวติ ประจาวัน

มหาวิทยาลัยและ
สถาบันที่ดแู ล
สุขภาพจิต

(หน้า 9-23)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

นิสิตเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาส (L)
เกิดขึ้นทุกปี
เกิดขึ้นทุก 2 ปี
เกิดขึ้นทุก 3 ปี
เกิดขึ้นทุก 4 ปี
เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มากที่สุด
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มาก
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปานกลาง
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์น้อย
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นอ้ ยมาก

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(หน้า 10-23)

(RM-Plan)
(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน......................คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....................
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นาด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

1. ค่าเฉลี่ยจานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคนต่อปี 130,000

กลยุทธ์

1. พัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประเภท

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1.

งบประมาณการวิจัยไม่

S

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

1. โครงการสนับสนุน

3*3=15
(สูง)

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

1. ด้านการเงินและ

เป็นไปตามค่า

1.การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

การวางแผน

ทุนวิจัยและการสร้าง

เป้าหมายที่กาหนด

มีจานวนลดลง

งบประมาณ

กลุ่มนักวิจัยเพื่อสร้าง

2.นักวิจัยดาเนินโครงการวิจัย

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ระดับความเสี่ยง

สาเหตุ/

ปัจจัยภายใน

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

2. ด้านคุณภาพการ เครือข่ายงานวิจัยและ

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

1. มีการประชาสัมพันธ์

1. จานวนของ

30 กันยายน

แหล่งทุนวิจัย

โครงการวิจัยที่

2563/รอง

2. กระตุ้นและ

บุคลากรยื่นข้อเสนอ

คณบดีฝ่ายวิจัย

สนับสนุนให้มกี าร

เพื่อขอรับทุนวิจัย

และนวัตกรรม

ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด/

วิจัยและ

นวัตกรรม

รวมกลุ่มนักวิจัย

ลดลงร้อยละ 5

ติดค้างส่ง KPI ของ

นวัตกรรม

2.โครงการสนับสนุน

3. กิจกรรมการจับคู่

2.การเปลี่ยนแปลง

และพัฒนานักวิจัย

ระหว่างนักวิจัยกับ

รูปแบบการจัดสรร

ผู้ประกอบการ

งบประมาณจาก

โครงการวิจัย

(หน้า 11-23)

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

3.ความชานาญในการเขียน

4. เพิ่มการจูงใจให้ขอ

แหล่งทุนภายนอกมี

ข้อเสนอโครงการวิจัย

ทุนวิจัยแบบ multi-

ความยุ่งยากมากขึน้

4.นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน

year research หรือ
โครงการชุด เพื่อให้ทา

ปัจจัยภายนอก

ผลงานออกมาอย่าง

1. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

ต่อเนื่อง

ในการพิจารณาให้ทุนของ
แหล่งทุนภายนอก
2.จานวนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกลด
น้อยลง

(หน้า 12-23)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

งบประมาณการวิจัยไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาส (L)
เกิดขึ้นทุกปี
เกิดขึ้นทุก 2 ปี
เกิดขึ้นทุก 3 ปี
เกิดขึ้นทุก 4 ปี
เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
จานวนงบประมาณวิจัย ≤ 90,000 บาท
จานวนงบประมาณวิจัย ≤ 100,000 บาท
จานวนงบประมาณวิจัย ≤ 110,000 บาท
จานวนงบประมาณวิจัย ≤ 120,000 บาท
จานวนงบประมาณวิจัย ≤ 130,000 บาท

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(หน้า 13-23)

(RM-Plan)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน......................คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....................
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์

2. ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นาด้านวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

2. จานวนผลงานตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติตอ่ ปี 20

กลยุทธ์

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประเภท

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1.

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

ด้านคุณภาพการ

-โครงการสนับสนุน

3*5=15

จานวนผลงานตีพิมพ์

1. ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับ

วิจัยและนวัตกรรม

และพัฒนานักวิจัย

(สูงมาก)

ในวารสารนานาชาติ

การตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ

ไม่เป็นไปตามค่า

2. ขาดความร่วมมือในการทา

เป้าหมายที่กาหนด

บุคลากรในคณะมี

S

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

1. จานวนการยื่น

30 กันยายน

งบประมาณในการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

2563/รอง

ตรวจไวยากรณ์งาน

ตีพมิ พ์ในระดับ

คณบดีฝ่ายวิจัย

งบประมาณในการ

วิชาการ

นานาชาติลดลงน้อย

และนวัตกรรม

วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน

ตรวจไวยากรณ์งาน

ภาษาอังกฤษเพื่อ

ร้อยละ 10

ต่างประเทศ

วิชาการภาษาอังกฤษ

การตีพมิ พ์ใน

3. ภาระงานสอนและภาระงาน

เพื่อการตีพมิ พ์ใน

วารสารต่างประเทศ

ด้านอื่นมากเกินไป

วารสารต่างประเทศ

 สนับสนุน

1. สนับสนุน

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

2.สนับสนุนค่าตีพมิ พ์
ผลงานวิจัยเพิ่มขึน้

(หน้า 14-23)

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน
 กิจกรรมสนับสนุน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง
สนับสนุนค่าตอบแทน

ปัจจัยภายนอก

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

ในการตีพมิ พ์

1. ค่าใช้จา่ ยในการตีพมิ พ์

(Mentorship)

ผลงานวิจัยเพิ่มขึน้

 กิจกรรมมอบ

3.กิจกรรมสนับสนุน

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
สูง

รางวัล/มอบใบ

ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

2. การตีพมิ พ์ระดับนานาชาติมี

ประกาศเกียรติบัตร

(Mentorship)

ภาวะการแข่งขันกันสูง

ให้แก่นกั วิจัยที่ได้รับ

4. เพิ่มการจูงใจให้ขอ

การตีพมิ พ์ผลงาน

ทุ น วิ จั ย แบบ multi-

ระดับนานาชาติ/

year research ห รื อ

นักวิจัยที่ตีพิมพ์

โครงการชุด เพื่อให้ทา

ผลงานระดับ

ผลงานออกมาอย่ า ง

นานาชาติมากทีส่ ุด

ต่อเนื่อง

 กิจกรรมมอบ
รางวัลให้แก่นักวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง
ผลงานมากทีส่ ุด
 สนับสนุนค่าตีพมิ พ์
ผลงานวิจัย
 สนับสนุน
ค่าตอบแทนในการ
ตีพมิ พ์ผลงานวิจัย

(หน้า 15-23)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

(หน้า 16-23)

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

บุคลากรในคณะมีจานวนผลงานตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาส (L)
เกิดขึ้นทุกปี
เกิดขึ้นทุก 2 ปี
เกิดขึ้นทุก 3 ปี
เกิดขึ้นทุก 4 ปี
เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจานวน ≤ 16 ผลงาน
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจานวน ≤ 17 ผลงาน
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจานวน ≤ 18 ผลงาน
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจานวน ≤ 19 ผลงาน
จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ มีจานวน ≤ 20 ผลงาน

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

(หน้า 17-23)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน ……คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์....................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์

6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

รายได้ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ตน้ ทุนดาเนินการที่ดี
ประเภท

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1

รายได้จาก
ค่าลงทะเบียนของนิสิต
ลดลง

F (ด้านการเงินและ
ทรัพยากร)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

☑ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

ปัจจัยภายใน

ด้านการเงินและการ 1.มีโครงการของ

5x5=25

1.มีการประชาสัมพันธ์

1. จานวนรับเข้าของ

30 กันยายน

1.จานวนนิสิตในบางหลักสูตร

วางแผน

(สูงมาก)

หลักสูตรไปยังครูแนะ

นิสิตลดลงร้อยละ 10

2563/รอง

ไม่เป็นไปตามเป้าที่

งบประมาณ (รายได้ รับนิสิตเข้าเรียน เช่น

แนวโรงเรียนต่างๆมาก

2.รายได้จาก

คณบดีฝ่าย

มหาวิทยาลัยกาหนด

จากค่าลงทะเบียน

โครงการรับนิสิต

ขึน้

ค่าลงทะเบียนลดลง

2.มีนิสิต Drop-out ระหว่าง

ไม่เพียงพอต่อการ

เฉพาะสาขาวิชาตาม

2.มีการปรับรูปแบบ

ร้อยละ 10

เรียน

บริหารจัดการ)

กลุ่มเป้าหมาย การ

โครงการวิทย์แพทย์

3.จานวนนักเรียน

ปัจจัยภายนอก

จัดทา MOU กับ

สัญจร โดยมุ่งเน้น

ระดับมัธยมศึกษาทั่ว

1.จานวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมายเป็น

ประเทศลดลง

ต่อในสถาบันการศึกษาลดลง

ตอนปลายให้นักเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

4.อัตราการ Drop-

2.มีการจัดการเรียนการสอน

ได้เข้าศึกษาต่อใน

3.มีการประชาสัมพันธ์

out สูงขึน้

ในหลักสูตรเดียวกันหรือ

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยพะเยาที่

ใกล้เคียงกันจากหลายสถาบัน

ทั้งภาษาไทยและ
(หน้า 18-23)

วิชาการ
ประกันคุณภาพ
และสหกิจ
ศึกษา
และประธาน
หลักสูตร

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

3.การเพิ่มอัตราการรับนิสิต

2.มีโครงการใน

ภาษาอังกฤษทางสื่อ

ของสถาบันการศีกษาที่มี

แผนปฏิบัติการ

ออนไลน์เพิ่มขึน้

หลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียง

ประจาปีของคณะ เช่น

4.การพัฒนาเทคนิคสื่อ

กัน

โครงการวิทย์แพทย์

การสอนของอาจารย์

สัญจร โครงการเปิด

เพื่อให้นิสิตเข้าถึงได้

บ้านวิทย์แพทย์

ง่ายขึน้

3.การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
Website แผ่นพับสื่อ
ประชาสัมพันธ์
4.กิจกรรมอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิต

(หน้า 19-23)

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

รายได้จากค่าลงทะเบียนของนิสิตลดลง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน

โอกาส (L)

5

เกิดขึ้นทุกปี

4

เกิดขึ้นทุก 2 ปี

3

เกิดขึ้นทุก 3 ปี

2

เกิดขึ้นทุก 4 ปี

1

เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
รายรับจากค่าลงทะเบียนไม่เพียงพอต่อการประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นจนต้องไปขอ
งบประมาณเพิ่มเติมส่วนอื่นมาใช้ในการบริหารจัดการ
รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการไว้
จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่คงมีงบประมาณสะสมเพียงพอให้นามาใช้ได้
รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และแต่คณะสามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณ
การไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ แต่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
เพียงเล็กน้อย
รายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และแต่คณะสามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณ
การไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
เพียงเล็กน้อย
รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน ……คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์....................…………
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ  1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
6. ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

บุคลากรไม่มกี ารใช้ทรัพยากรของคณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และการวิเคราะห์ตน้ ทุนดาเนินการที่ดี

ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

1

☑ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ประเภท

การใช้ทรัพยากรของ

G (ด้านธรรมาภิ

คณะเพื่อประโยชน์

บาลและ

ส่วนตัว ครอบครัว

จรรยาบรรณ)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ปัจจัยภายใน

ผลกระทบด้าน

1. มีการควบคุมการ

1. มีการควบคุมดูแลการใช้

ชื่อเสียง/

เบิกจ่ายวัสดุ ผ่าน

ทรัพยากรไม่ดีพอ

ภาพลักษณ์

หรือพวกพ้อง เช่น การ

2. บุคลากรขาดความเข้าใจ

นาเครื่องใช้สานักงาน

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

กลับไปใช้ที่บ้าน การ
นารถยนต์ราชการไป
ใช้เพือ่ งานส่วนตัว

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

5x1=5

1. มีการสร้างเจตคติ

1. มีระบบควบคุม

30 กันยายน

(ปานกลาง)

ค่านิยม และวัฒธรรม

การเบิกจ่ายวัสดุที่ดี

2563/คณบดี

ระบบ AX, IMS และ

ความโปร่งใสในองค์กร

2.ไม่มีการใช้

รองคณบดีฝ่าย

แบบฟอร์มของคณะ

2. มีการสร้างความ

ทรัพยากรของคณะ

เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ แสวงหาผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กบั บุคลากร

ของตนเอง
ครอบครัว และพวก
พ้อง
3.บุคลากรมีการ
สร้างความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร

บริหาร

ประเภท
ลาดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(S-O-F-C-E-G)

สาเหตุ/

ผลกระทบ

การควบคุมที่มีอยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ของความเสี่ยง

ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

วิธีการ/

ปัจจุบัน

มาตรการจัดการ

(โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/

(KRI)

ผู้รับผิดชอบ

4. บุคลากรมีเจตคติ
ค่านิยม และวัฒธรรม
ความโปร่งใสใน
องค์กร

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
ความเสี่ยง :

การใช้ทรัพยากรของคณะเพือ่ ประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานกลับไปใช้ที่บา้ น การนารถยนต์ราชการไปใช้
เพื่องานส่วนตัว

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาส (L)
เกิดขึ้นทุกปี
เกิดขึ้นทุก 2 ปี
เกิดขึ้นทุก 3 ปี
เกิดขึ้นทุก 4 ปี
เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ผลกระทบ (I)
มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 500,000-1,000,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 300,000-500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 100,000-300,000 บาท
มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 100,000 บาท

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

