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1. กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลง
(ความเสี่ยงใหม่)

1. การวางกลยุทธ์ผิดพลาด
2. ไม่มีการติดตาม และกํากับการ
เปลี่ยนแปลง
3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยน
แปลง
4. มุมมอง ทัศนคติ การประเมินของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กระทรวงการอุดม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และสังคมชุมชน เป็นต้น
5. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวด
ล้อม การเมือง
6. การจัดประเภทและกลุ่มของสถาบัน
อุดมศึกษา (Reinventing University)

1. ส่งผลให้คณะฯ ไม่บรรลุเป้า
หมายวิสัยทัศน์
2. คณะฯ ถูกลดทอนความ
สําคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คณะฯ ถูก Disrupt

1. การจัดอันดับในระดับ
หลักสูตร ตามแนวทาง 
QS World University 
Rankings by Subject

1. ได้รับการจัดอันดับตาม
เป้าหมายที่กําหนด (QS by 
Subject : Top 500)

1. ได้รับการจัดอันดับ QS 
by Subject : Top 501-
550

3 5 15
สูง

3 2 6
ต่ํา

CMU-RM 1
การประเมินคาความเสี่ยงเพื่อการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปที่ผานมาและที่คนพบใหม)

ประจําปงบประมาณ 2565 
หนวยงานเจาของความเสี่ยง : คณะมนุษยศาสตร์
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2. ความไม่คล่องตัวในการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว (Lack of Agility)
(ความเสี่ยงใหม่)

1. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัย และไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. การจัดการศึกษา ปรับหลัก
สูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. การบริการวิชาการ ปรับการบริการ
ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอก
เหนือจากเดิม
4. ความนิยมความต้องการของตลาด
เปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยน แปลงมาก ส่ง
ผลต่อความต้องการหลักสูตร 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
5. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎ เกณฑ์ 
กติกา เงื่อนไขการให้ทุน
6. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการ
ทางวิชาการเปลี่ยนไป หรือต้องการการ
บริการที่ต้องอาศัยการบูรณาการ หรือ
ประสานความร่วมมือกัน

1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาลดลง
2. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภาย
นอกน้อยลง
3. รายได้จากการให้บริการ
วิชาการลดลง

1. Agility Competitive 
Index (ACI)
2. รายได้จากผลิตภัณฑ์
ใหม่ (หลักสูตรใหม่ งาน
วิจัย บริการวิชาการ)

1. Thinking Agility
2. ตามเป้าหมาย (+5%)

1. Being Agility
2. น้อยกว่าเป้าหมาย 6-
10%

4 5 20
สูงมาก

3 3 9
ปานกลาง
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3. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่
จําเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์
(ความเสี่ยงใหม่)

1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตน
เอง
2. บุคลากรขาดการพัฒนา
ทักษะ/สมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
งานในแต่ละสายงาน/พันธกิจ
3. ขาดกระบวนการในการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม (Individual Development 
Plan)
4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง
บริหาร/ตําแหน่งที่สูงขึ้น (Succession 
Plan)
5. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม 
และระบบให้คุณให้โทษที่จริงจัง
6. ขาดแผนการรักษาบุคลากรที่มีความ
สามารถสูง
7. การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว
8. รูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต
9. การแข่งขันของตลาดในการสรรหา
คนที่มีความสามารถเข้าทํางาน

1. ขาดบุคลากรที่มีความ
รู้/ความสามารถ/ความเชี่ยว
ชาญและทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ที่จําเป็นต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์
2. ขาดศัพยภาพในการแข่งขัน
ของหน่วยงาน

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะเพื่อบรรลุเป้า
หมายยุทธศาสตร์

1. ร้อยละ 10 ของจํานวน
บุคลากร มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่จําเป็นต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์ ต่ํากว่า
เกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนา
ความรู้/ความ
สามารถ/ทักษะ

1. ร้อยละ 20 ของจํานวน
บุคลากร มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่จําเป็นต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์ ต่ํากว่า
เกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนา
ความรู้/ความ
สามารถ/ทักษะ

3 4 12
สูง

2 1 2
ต่ํามาก
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ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน (O)

4. การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ระลอกใหม่ๆ
(ความเสี่ยงใหม่)

1. จํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย
2. การระบาดยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก
3. การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแบบ 
New Normal (ล้างมือ, สวมหน้ากาก, 
เว้นระยะห่าง)
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
(Knowledge), ความพอเพียงของ
ทรัพยากร, การนําไปปฏิบัติ, การกํากับ
ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
5. วัคซีนที่ได้รับจัดสรรยังมีปริมาณน้อย
กว่าเป้าหมาย
6. ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะ
รองรับการแพร่ระบาดของโรค
7. การกลายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค

1. คณะฯ ไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจหลักได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพทั้งด้านเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
2. รายได้ลดลงจากการประกาศ
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. บุคลากร นักศึกษา ติดเชื้อ
หรือสูญเสียชีวิต

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผน
การศึกษาอันเนื่องมาจาก
โรคโควิด 19 เป็นเวลา
มากกว่า
2. ร้อยละของบุคลากร 
และนักศึกษาติดเชื้อโควิท
-19

1. ไม่เกินร้อยละ 5 ของนัก
ศึกษา
2. บุคลากร และนักศึกษาติด
เชื้อโควิท-19 จํานวน ≤ 5 
คน และสามารถควบคุมไม่
ให้เกิดการระบาดได้ทันท่วง
ที

1. ไม่เกินร้อยละ 10 ของนัก
ศึกษา
2. บุคลากร และนักศึกษาติด
เชื้อโควิท-19 จํานวน ≥ 5 
คนขึ้นไป และระบาดใน
หน่วยงาน

4 3 12
สูง

1 1 1
ต่ํามาก

ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน (O)

5. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ความเสี่ยงใหม่)

1. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลไม่รองรับ
หรือตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ
2. กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินการด้านสารสนเทศ
3. ข้อมูลจัดเก็บยังเป็นแบบแยกส่วน 
(Silo) ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างส่วนงาน (Interoperability)
4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบระบบเครือข่าย ที่เกิดจาก
ระบบเองหรือขาดการบํารุงรักษาที่
เหมาะสม
5. เสถียรภาพและประสิทธิภาพการให้
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล 
และการเคลื่อนไหวของฐานข้อมูล
6. เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ 
สถานการณ์ร้ายแรง หรืออุบัติภัยที่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7. กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลา

1. ไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจได้ทันทีต่อสถานการณ์
เร่งด่วน
2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบลดลง
3. การดําเนินงานด้านระบบงาน
ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขาดความต่อเนื่องจนถึงไม่
สามารถทํางานได้
4. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
คณะได้รับความเสียหาย และ
เสียโอกาสในการพัฒนา

1. จํานวนครั้งของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและฐาน
ข้อมูลหลักของคณะที่ไม่
พร้อมใช้งาน

1. 1 ครั้ง ในรอบ > 3 ปี 1. 1 ครั้ง ในรอบ 2-3 ปี 1 1 1
ต่ํามาก

1 1 1
ต่ํามาก
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นาน แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่
8. ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ไม่
มีความเสถียร และ/หรือ ไม่มี
ประสิทธิภาพรองรับกับความต้องการ
ใช้งาน
9. ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล 
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล
10. ความไม่เหมาะสมของการกําหนด
ความสําคัญในการเข้าถึงข้อมูล กับการ
ใช้งานหรือการให้บริการ การเข้าสู่
ระบบข้อมูลสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(กฎหมาย PDPA)
11. ขาดบุคลากรขาดความรู้ในการใช้
งานและการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
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(9)

L I LxI L I LxI
ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน (O)

6. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Cyber Attack)
(ความเสี่ยงใหม่)

1. ขาดการป้องกันการรักษาความ
ปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพก
พา
2. การโจรกรรมข้อมูลที่สําคัญ 
Hacking, compromised, phishing
3. ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ ขาด
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซ
เบอร์และความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
4. ช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์และฐาน
ข้อมูลของระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัย
5. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
6. ขาดแนวนโยบายและมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูล
7. ถูกโจมตี เจาะระบบ จากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล
8. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัส
คอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบ
ต่าง ๆ

1. ข้อมูลเกิดการสูญหาย การ
โจรกรรมข้อมูลที่สําคัญ
2. การปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือ
ล่าช้า เกิดความเสียหายต่อ
ระบบงาน
3. สูญเสียเวลา ทรัพย์สิน

1. จํานวนครั้งที่มีการโจม
ตีหรือโจรกรรมข้อมูลจาก
ระบบเครือข่าย

1. เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ > 5
 ปี

1. เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3
 ปี

3 3 9
ปานกลาง

1 1 1
ต่ํามาก

 6



ประเภท
ความเสี่ยง

(1)

ประเด็นความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

(3)

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

(4)

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง (KRI)

(5)

Risk 
Appetite 

(6)

Risk 
Tolerance

(7)

ผลประเมิน
ระดับความเสี่ยง

(8)

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

(9)

L I LxI L I LxI
ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)

7. ความไม่สมดุลของรายรับและ
รายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสม
และแผนการลงทุนใหม่ๆ
(ความเสี่ยงใหม่)

1. รายได้จากทุกแหล่งเงินไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย
2. การควบคุมรายจ่ายไม่มีประสิทธิผล 
ไม่สามารถลดต้นทุนคงที่ได้ (Fixed 
Cost) เช่น รายจ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น 
ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น
3. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะ
สม
4. ผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ
5. นโยบายของภาครัฐงบประมาณสนับ
สนุนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐลดลง
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง เนื่อง
จากมีผู้จํานวนผู้เข้าศึกษาลดลง 
และ/หรือจากการลดค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา
7. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําหรือมีความ
ผันผวนรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
นาน
8. ค่านิยมของผู้บริโภคต่อสินค้าและ
บริการเปลี่ยนแปลงไป และ
มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น

1. ทําให้ต้องนําเงินสะสมมาใช้
ในงานประจํา
2. ต้องยุติหรือชะลอโครงการที่
สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาคณะ
3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพใน
การจัดการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ

1. อัตราส่วนรายจ่ายต่อ
รายได้รวมทุกแหล่งงบ
ประมาณ (งบแผ่นดิน, 
เงินบํารุงโรงพยาบาล, ค่า
ธรรมเนียมมการศึกษา, 
องค์กรในกํากับ)
2. แผนการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นําไปสู่
การสร้างรายได้ในอนาคต

1. 0.95
2. มีแผนการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี

1. 1
2. ในช่วง 2 ปี ไม่มีแผนการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่

4 2 8
ปานกลาง

1 2 2
ต่ํามาก
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ประเภท
ความเสี่ยง

(1)

ประเด็นความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

(3)

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

(4)

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง (KRI)

(5)

Risk 
Appetite 

(6)

Risk 
Tolerance

(7)

ผลประเมิน
ระดับความเสี่ยง

(8)

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

(9)

L I LxI L I LxI
ความเสี่ยงด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับ (C)

8. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรม
ทางสังคม และ/หรือการทุจริตใน
หน้าที่
(ความเสี่ยงใหม่)

1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มี
ความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือ
ไม่ได้ศึกษาและทําความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อ
บทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อ
สังคม หรือขาดจริยธรรมในการทํางาน
3. กฎ ระเบียบ มีจํานวนมาก และบาง
ครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
4. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่กระทบต่อ
การดําเนินชีวิต

1. ผลกระทบต่อระดับความ
โปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อ
มั่นของคณะ

1. จํานวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยว
ข้องการละเมิดจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือการ
ทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้าย
แรง)
2. การตรวจพบการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากสานักงานการตรวจ
สอบภายใน

1. ไม่มีการสอบสวนในความ
ผิดการละเมิดจริยธรรมทาง
สังคม และ/หรือการทุจริตใน
หน้าที่ (วินัยร้ายแรง)
2. ตรวจพบการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจากสํานัก
งานการตรวจสอบภายในไม่
เกิน 0-2 เรื่อง

1. มีการสอบสวนในความผิด
การละเมิดจริยธรรมทาง
สังคม และ/หรือการทุจริตใน
หน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 
2 เรื่อง
2. ตรวจพบการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจากสํานัก
งานการตรวจสอบภายในไม่
เกิน 3-4 เรื่อง

1 3 3
ปานกลาง

1 2 2
ต่ํามาก

ความเสี่ยงด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับ (C)

9. การละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ
(ความเสี่ยงใหม่)

1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้
อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดย
เจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเอง
โดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนําผล
งานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ําอีกครั้ง โดย
เจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
3. การจัดสร้างข้อมูล (Fabrication) 
หรือ ดัดแปลงข้อมูล (Falsification) ใน
รายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย โดย
เจตนา
4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐาน
ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วน
บุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึง
การณ์
5. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่อง
ผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบต่อการ
ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

1. เสียชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความ
น่าเชื่อถือ และการยอมรับจาก
สังคม
2. คณะถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสีย
หาย

1. จํานวนการถูกร้องเรียน
ด้านการละเมิดจริยธรรม
ทางวิชาการ (ครั้ง)

1. จํานวนการถูกร้องเรียน
ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ 1 ครั้ง/ปี

1. จํานวนการถูกร้องเรียน
ด้านการละเมิดจริยธรรมทาง
วิชาการ 2-3 ครั้ง/ปี

2 1 2
ต่ํามาก

1 1 1
ต่ํามาก
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ประเภท
ความเสี่ยง

(1)

ประเด็นความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง

(3)

ผลกระทบ
ของความเสี่ยง

(4)

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง (KRI)

(5)

Risk 
Appetite 

(6)

Risk 
Tolerance

(7)

ผลประเมิน
ระดับความเสี่ยง

(8)

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

(9)

L I LxI L I LxI
ความเสี่ยงด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับ (C)

10. การไม่ดําเนินการลงโทษหรือ
ปกปดการกระทําผิด
(ความเสี่ยงใหม่)

1. ช่วยเหลือพวกพ้อง เกื้อกูลกัน
2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
3. หลีกเลี่ยงการใช้อํานาจเพื่อไม่ให้
กระทบขวัญกําลังใจผู้ปฏิบัติงาน ลด
การขัดแย้งภายในองค์กร
4. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจํานวนมาก 
ทําให้ไม่ทราบว่าเรื่องใดต้องดําเนินการ
หรือไม่ดําเนินการ

1. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียง ขาด
ความน่าเชื่อถือ
2. บุคลากรขาดความเชื่อมั่นใน
ระบบธรรมาภิบาล

1. จํานวนการลงโทษ 
กรณีละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบหรือโดย
ทุจริตเพื่อปกปดความผิด

1. 0 เรื่อง 1. 2 เรื่อง 1 1 1
ต่ํามาก

1 1 1
ต่ํามาก

ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง (R)

11. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสีย
หายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อ
ถือ
(ความเสี่ยงใหม่)

1. เกิดจากการกระทําผิด ในเรื่องที่ส่ง
ผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงานของ
คณะ โดยเฉพาะ ด้านวิชาการ และวิจัย 
(มีการทุจริตทางวิชาการ), ด้านสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (การล่วง
ละเมิดทางเพศ, การกระทําผิดทาง
จริยธรรม การไม่สามารถเป็นที่พึ่งของ
สังคม การเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา)
2. การตอบสนองที่ไม่เหมาะสม/ไม่สอด
คล้องเมื่อเกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในแง่
ลบ
3. มีสถานการณ์ที่อ่อนไหวในเรื่องที่ส่ง
ผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายข้อมูล และ/หรือ การ
วิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น มหาวิทยาลัยถูกกล่าวถึง
ในแง่ลบ
4. มีการใช้ Social Media อย่างไม่
เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร

1. ผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
คณะ
2. ผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาของนักศึกษา
3. ผลกระทบต่อความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับคณะ

1. จํานวนการแพร่ขยาย
ข่าวด้านลบบน Social 
media

1. สามารถแก้ไข หรือสร้าง
ความเข้าใจได้ก่อนขยายข่าว
ในด้านลบออกไปนอกคณะ

1. คณะเสียชื่อเสียง โดยไม่
สามารถแก้ไข หรือสร้าง
ความเข้าใจได้ใน 1 เดือน

3 1 3
ต่ํา

1 1 1
ต่ํามาก
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