
1. การปรับการเรียนการสอน (1) จํานวนนักศึกษาที่ 2 2 4 ปานกลาง1) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 1.1 คณะมีการดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตร ไมมีความเสี่ยง เนื่องจากรับนักศึกษาได ก.ย. 65 2 2 4 ปานกลาง กองบริหารงานวิชาการ

ในยุค New Nolmal ใหมีความ เขาศึกษาแตละคณะไมเปนไป ความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย ดังตอไปนี้ มากกวาเปาหมาย คณะวิชา

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมาย 1) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิต กองประกันคุณภาพฯ

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 2565 ศูนยนวัตกรรมการศึกษา

ความสามารถอยางมีคุณภาพ 2) หลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สนง.บริการวิชาการ

เปนที่พึงประสงค งานสื่อสารองคกร

2) ยกระดับการประกันคุณภาพ 2.1 คณะมีการดําเนินการจัดโครงการแลก ความเสี่ยงยังคงเดิมเนื่องจากรอการตรวจ

การศึกษาสูระดับสากล (EdPEx ใน เปลี่ยนเรียนรู Screening EdPEx200 และผาน จากคณะกรรมการ

ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา  Screening EdPEx200

และ AUN-QA ในระดับหลักสูตร) 2.2 สงเสริมการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ

AUN-QA มีผูผาน ไดแก 

-อ.ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา

-อ.ดร.นพรัตน บุญเพียรผล

 

3) เพิ่มกลุมเปาหมายผูเรียนโดยเปด 3.1 คณะมีการดําเนินการจัดการศึกษาปริญญาตรี มีความเสี่ยงนอยเนื่องจากรับนักศึกษา

หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการเรียนลวงหนา(4+1) จํานวน 32 คน จํานวน 32 คน

Short Training Course และ หลักสูตร

ในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)

ทั้งนี้ ควรมีระบบคลังหนวยกิตสําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหสามารถ

เทียบโอนหนวยกิตได

4) มีการเผยแพรประชาพันธบนเว็บไซต 4.1 มีการประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับ เสี่ยงนอยเนื่องจากมีความพึงพอใจในระดับมาก

Social Media หรือสื่ออนไลนตาง ๆ สมัครนักศึกษาเชิงรุก ทั้งที่เปนภาพรวมของคณะฯ

ใหตรงกลุมเปาหมาย รายหลักสูตร จัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรม

แนะนําหลักสูตรผานสื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook  Website ของคณะฯ และถายทอด

สด (Live)

2. การบริหารจัดการงบประมาณ  (1) ความไมสมดุลของ 3 4 12 สูง 1) มีการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 1.1 คณะจัดทําแผนประมาณการรายรับ เสียงปานกลาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ก.ย. 65 กองคลัง

ใหเกิดประสิทธิภาพ รายรับและรายจายจากจํานวน เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนที่เกี่ยวของ แผนประมาณการรายจาย เพื่อเปรียบเทียบการใช ของสถาณการณโรคระบาด กองแผนงาน

เพื่อใหการใชจายงบประมาณ นักศึกษาที่ลดลง สงผลตอ เชน แผนการเงิน ตนทุนตอหลักสูตร งบประมาณและวางแผนการขออนุมัติคําขอ กองกลาง

เกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด เสถียรภาพทางการเงิน เปนตน งบประมาณรายจายในปถัดไปตอมหาวิทยาลัย สนง.จัดการทรัพยสิน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ

ควบคุมภายในและ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(C)

ผูรับผิดชอบผลการประเมินความเสี่ยง

(B)
ระดับ

โอกาส

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

ระดับ

โอกาส

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

รายงานผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน 

(A)ระดับ

ผลกระ

ทบ

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

ผลลัพธ

 =

(โอกาส

 x 

ผลกระท

บ)

ระดับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน

ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)

Strategic Risk (ความเสี่ยงดานกลยุทธ)

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ผลลัพธ =

(โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับ

ความเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน I 1



กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ

ควบคุมภายในและ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(C)

ผูรับผิดชอบผลการประเมินความเสี่ยง

(B)
ระดับ

โอกาส

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

ระดับ

โอกาส

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

รายงานผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน 

(A)ระดับ

ผลกระ

ทบ

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

ผลลัพธ

 =

(โอกาส

 x 

ผลกระท

บ)

ระดับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน

ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)
ระดับ

ความ

เสี่ยง

ผลลัพธ =

(โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับ

ความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัย สนง.บริการวิชาการ

2) มีแผนการดําเนินการจัดหารายได 2.1 คณะการขยายพื้นที่จัดการศึกษาบางรัก เสี่ยงนอย เนื่องจากจํานวนนักศึกษาเกิน สนง.บริหารการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย เชน การจัดหารายได และเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่ตองการเรียน และ เปาหมาย คณะวิชา

จากการใชประโยชนในพื้นที่ของ ทํา MOU กับ สสปน. เพื่อขยายลูกคากลุมใหม

มหาวิทยาลัย หรือ กิจการเพื่อการ

หารายไดตางๆ

3) มีการพิจารณาชองทางอื่นๆ ในการ ไมมี
นําเงินไปลงทุนเพื่อใหไดผลประโยชน

มากยิ่งขึ้น

4) มีแนวทางในการประหยัดคาใชจาย เชน 4.คณะจัดโครงการลดการใชกระดาษ เสี่ยงนอย เนื่องจากมีปรับเปลี่ยน การเรียน
การพิจารณานําระบบ Solar rooftop มาใช และโครงการลดพลังงาน การสอนแบบออนไลน และการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงเครื่องใชไฟฟาที่มีอายุการใชงาน แบบ WFH
มาอยางยาวนาน

5) ตั้งเปาหมายรายไดจากการวิจัย เพื่อ ไมมี
ทดแทนรายไดที่ขาดหายไป

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (1) ความสามารถดาน 2 3 6 ปานกลาง1) สงเสริมและพัฒนาทักษะ 1.1 คณะฯจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสียงนอย เนื่องจากมีการจัดโครงการพัฒนา ก.ย. 65 ศูนยบริหารจัดการวิชา

สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ทางภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน จํานวน 4 โครงการ ทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษาอยางตอเนื่อง ศึกษาทั่วไปฯ

เพื่อตอบโจทยความตองการของ ที่จบการศึกษาในระดับ ใหสามารถผานเกณฑในระดับ B2 -โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนตามมาตรฐาน CEFR และคณะวิชา

ตลาดแรงงานสากลและประเทศ B2 ขึ้นไป ตามเกณฑวัดผล -โครงการ Enjoy english 

ความรูความสามารถทาง -โครงการ English Clinic

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย -โครงการอบรม TOEIC สําหรับนักศึกษา รปศ ป4

(2) ทักษะทางดานการเปน 2 2 4 ปานกลาง1) มีการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 1.1 คณะจัดโครงการเพื่อทักษะการเปนผู เสี่ยงนอย เนื่องจากสาขาวิชาไดเชิญ กองบริหารงานวิชาการ

ผูประกอบการ ใหแกผูเรียน สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค ประกอบการใหกับนักศึกษา  เชน วิทยากรที่มีประสบการณตรงในการเปนผูประกอบการ ศูนยนวัตกรรมการศึกษา

สามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนา -โครงการสุดยอดแผนการตลาด ทางรอดธุรกิจ มาบรรยายใหนักศึกษา คณะวิชา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน I 2



กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ

ควบคุมภายในและ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(C)

ผูรับผิดชอบผลการประเมินความเสี่ยง

(B)
ระดับ

โอกาส

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

ระดับ

โอกาส

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

รายงานผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน 

(A)ระดับ

ผลกระ

ทบ

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

ผลลัพธ

 =

(โอกาส

 x 

ผลกระท

บ)

ระดับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน

ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)
ระดับ

ความ

เสี่ยง

ผลลัพธ =

(โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับ

ความเสี่ยง

ตอยอดไดในอนาคต โรงแรมหลังสถานการณโควิท 19

-โครงการบริหารการตลาดยุคใหมในองคกรธุรกิจ

4. การรักษาความปลอดภัย (1) การดําเนินงานเกี่ยวกับ 1 3 3 ปานกลาง1) ดําเนินการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ไมมี ก.ย. 65 กองกลาง

และการปองกันอัคคีภัยดาน ระบบความปลอดภัยในชีวิต การจัดทําประกันอัคคีภัยอาคารและ กองงานวิทยาเขต

อาคารสถานที่และทรัพยสิน และทรัพยสิน รวมถึงอาคาร ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา พระราชวังสนามจันทร

ของมหาวิทยาลัย สถานที่ของมหาวิทยาลัย การจัดทําประกันภัย กองงาน

2) คณะ/หนวยงานมีมาตรการควบคุม 2.2 คณะติดตั้งและปรับปรุงระบบรักษา เสี่ยงนอย เนื่องจากคณะสามารถตรวรจสอบ วิทยาเขตเพชรบุรี

ตรวจสอบ ปองกันเพื่อรักษา ความปลอดภัยโดยกลองวงจรปด และการมี ขอมูลกลองวงจรปดยอนหลังได กองคลัง

ความปลอดภัยของอาคารและทรัพยสิน ติดตั้งสแกนนิ้วเพื่อเขาออกพื้นที่การทํางาน คณะวิชาและหนวยงาน

รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 และ 3

มีผลการรายงานเวลาเขา-ออกอยางชัดเจน

3) มีแผนดานการปองกันอัคคีภัยที่ชัดเจน 3.1 มีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ เสี่ยงปานกลาง เนื่องจากโรคระบาดไมสามารถ

ซึ่งมีผูบังคับบัญชาและผูรับผิดชอบโดยตรง การดับเพลิงใหพรอมใชงาน ซักซอมการอพยพหนีไฟได

พรอมทั้งเผยแพรใหทุกหนวยงานรับทราบ

โดยมีการดําเนินงานและติดตามประเมินผล

ตามแผนดวย เชน การซักซอมอพยพ

หนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหมี

ความพรอมใชงานอยูเสมอ

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (1) การดําเนินงานเกี่ยวกับ 1 4 4 สูง 1) มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและ 1.1 คณะฯมีการติดตั้งเครื่องแมขายตางๆ โดยมีระบบ เสี่ยงนอย เนื่องจากครธสามารถบริหารจัดการ ก.ย. 65 สํานักดิจิทัลฯ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหระบบ ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber กลไกเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ รักษาความปลอดภัยติดตั้งภายในหองควบคุม อุปกรณเองได กองบริหารงานวิชาการ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ Security) ดานขอมูล มั่นคงปลอดภัยตอการโจรกรรมขอมูล อุณหภูมิ และมีระบบ FireWall ปองกันการบุกรุก หอสมุด

คณะวิชา มีความปลอดภัย สวนบุคคล (Personal Data และเปนไปตามเกณฑในการกํากับดูแล โจมตีจากภายนอก ณ หอง DATA CENTER และทุกหนวยงาน

และตอบสนองตอการใชงาน Protection Act) และการ ที่เกี่ยวของ สํานักดิจิทัลและเทคโนโลยี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ปรังปรุงระบบใหมีความ

เสถียรรองรับการใชงานใน 2) ปรับปรุงระบบใหมีความเสถียรสามารถ 2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต (iPad) เสี่ยงนอย เนื่องจากมีอุปกรณเพียงพอตอ

รูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบ ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีอุปกรณเพียงพอ รองรับการเรียนการสอนยุควิถีใหม การรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใน

การใชงานที่ตองรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุควิถีใหม (New Normal) 

3) มีแพลตฟอรมการบริการแบบดิจิทัล 3.1 มีระบบ e-Meet ใชจัดเก็บเอกสาร เสี่ยงนอย เนื่องจากบุคลากรไดรับ

(Digital service platform) ที่ชวยให สําหรับการประชุม ความสะดวก ในการดูเอกสาร

ผูรับบริการเขาถึงการใหบริการไดสะดวก

และรวดเร็วขึ้น 

Operational Risk (ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน I 3
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(2) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 2 2 4 ปานกลาง1) มีมาตรการเตรียมความพรอมดาน 1.1 คณะมีนโยบายใหบุคลากรและนักศึกษา เสี่ยงนอย เนื่องจากคณะมีการวางแผน ก.ย. 65 สํานักดิจิทัลฯ

สารสนเทศหากเกิดสถานการณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือ ติดตอสื่อสารทาง Application Line และประชุม และมีการเตรียมความพรอม และทุกหนวยงาน

ภาวะวิกฤต หากเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งทําใหไมสามารถ ผาน Zoom ซึ่งคณะไดจัดซื้อ License Zoom

ปฏิบัติงานที่สํานักงานไดตามปกติ ใหกับบุคลากร

1.2 เพิ่มชองทางการใชงานอินเทอรเน็ตเอกชน 

กรณีอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยใชงานไมได

2) การเก็บขอมูลบน Cloud 2.1 คณะมีระบบคลังจัดเก็บขอมูลสวนกลางผาน เสี่ยงนอย เนื่องจากคณะมีแพลตฟอรม

(Cloud Storage) Cloud MS และแชรขอมูลผาน One Drive ในการจัดเก็บขอมูล

3) มีการกํากับติดตามระบบ 3.1 คณบดีมอบหมายหนาที่ใหรองคณบดีฝายพัฒนาดิ เสี่ยงนอย เนื่องจากมีการตรวจสอบเปนระยะ

ใหพรอมใชงานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และ ควบคุม ตรวจสอบ อุปกรณ ดานสารสนเทศใหมีความพรอม

มีรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ

กํากับติดตามระบบ

6. การวางระบบการบริหารจัดการ (1) การพัฒนาบุคลากร 1 2 2 ต่ํา 1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรม 1.คณะจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เสี่ยงนอย เนื่องจากมีการจัดโครงการ ก.ย. 65 กองทรัพยากรมนุษย

และพัฒนาบุคลากรของ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภท Screening EdPEx200 อยางสม่ําเสมอและเปนไปตามแผน คณะวิชา

มหาวิทยาลัยใหพรอมรับ ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนวยงาน

กับการเปลี่ยนแปลง ในดานตางๆ

2) มีการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ไดรับ 2.1 กําหนดใหผูอบรมรายงานผลการอบรมและ เสี่ยงนอย เนื่องจากคณะมีกระบวนการ

การพัฒนาหรืออบรมแลว เพื่อใหสามารถนํา การนําไปใชประโยชนตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการรวบรวมความรูและนํามาเผยแพรให

ความรูไปใชประโยชน หรือเผยแพรความรูได บุคลากรนําไปปรับใชประโยชน

3) มีการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงการ ไมมี

พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)

(2) การปรับเปลี่ยน 2 2 4 ปานกลาง1) การปรับระบบบริหารจัดการขอมูล ก.ย. 65 กองคลัง

การบริหารจัดการของ ทั้งของ SU-ERP และระบบตางๆ กองทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัย (ระบบ ใหมีความเชื่อมโยงกัน สนง.ตรวจสอบภายใน

SU-ERP และระบบ 2) บุคลากรสามารถตรวจสอบขอมูลในระบบ

การตรวจสอบ IT AUDIT และ ไดดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความโปรงใส เชน 

OPERATION AUDIT) ผลการประเมิน KPIs ขอมูลหลักสูตรการ

ยังตองพัฒนาอยางตอเนื่อง พัฒนาหรือฝกอบรม การเบิกจายเงินสวัสดิการ

ในสวนของตนเอง เปนตน

3) มีการกํากับติดตามระบบ

การตรวจสอบ IT AUDIT และ

OPERATION AUDIT

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน I 4
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7. การดําเนินการวิจัย นวัตกรรม (1) ผลงานวิจัย นวัตกรรม 2 2 4 ปานกลาง1) สงเสริมใหมีผลงานตีพิมพเผยแพร 1.1 คณะจัดโครงการอบรมเพื่อการเขียน เสี่ยงนอย มีบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพ ก.ย. 65 สํานักงานบริหารการวิจัย

และการสรางสรรค และการสรางสรรคที่ไดรับ ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ และการเลือกวารสาร ในฐานขอมูลระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น นวัตกรรม และ

เพื่อใหบุคลากรสรางสรรค การเผยแพรในระดับ SCOPUS หรือ Web of Science ที่จะตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ การสรางสรรค

ผลงานวิจัย/สรางสรรคใหมีจํานวน นานาชาติยังมีจํานวนไมมาก เพิ่มมากขึ้น 1.2 มีการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพ คณะวิชา

มากขึ้น เพื่อพัฒนาสราง เผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติ ในควอไทลที่ 1

องคความรูใหมและพัฒนา เพิ่มขึ้น 

การเรียนการสอน

2) สนับสนุนการทําวิจัยในลักษณะ 2.1 คณะจัดโครงการเพื่อพัฒนานักวิจัย ใน เสี่ยงนอย มีโครงการวิจัยในลักษณะของการ

สรางสรรค/บูรณาการเพื่อสรางมูลคา ประเด็นการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม สรางสรรค/บูรณาการ เพื่อสรางมูลคาหรือ

และองคความรูในศาสตรตางๆ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอด องคความรู

ประสบการณดานการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา

เชิงพื้นที่

2.2 คณะจัดโครงการใหความรูกับนักวิจัยใน

ประเด็นของ ROI/SROI

2.3 คณะมีการสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

(2) การแขงขันเพื่อใหได 2 2 4 ปานกลาง1) มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม 1.1 คณะจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา เสี่ยงนอย นักวิจัยสามารถยื่นเสนอขอเสนอโครงก ก.ย. 65 สํานักงานบริหารการวิจัย

งบประมาณดานการวิจัย การวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค ศักยภาพนักวิจัยรุนใหม และโครงการวิจัยและ วิจัยจากหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น นวัตกรรม และ

ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและ การสรางสรรค

และแหลงทุน สังคม คณะวิชา

2) สรางความรูความเขาใจในรูปแบบ 2.1 คณะจัดโครงการเสริมสรางความรู เสี่ยงนอย นักวิจัยมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

การของบประมาณแกนักวิจัย เพื่อให ดานระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายและแนวปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานการเงิน

สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สําหรับการวิจัยและบริการวิชาการ งบประมาณ เพิ่มขึ้น

ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (1) การรักษาลําดับ และ 2 2 4 ปานกลาง1) มีการวิเคราะหขอมูลหรือผลประเมิน ก.ย. 65 กองประกันคุณภาพ

และการรักษาระดับมาตรฐานของ การไมตกเกณฑของ ดานตางๆ เพื่อใชประกอบการจัดลําดับ การศึกษา

มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและ หนวยงานภายนอก รวมทั้ง และรักษาลําดับของมหาวิทยาลัยใหอยู กองงานวิทยาเขต

รักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรักษาภาพลักษณและ ในลําดับที่ยอมรับของสากล เชน พระราชวังสนามจันทร

ใหเปนไปตามหลักเกณฑสากล ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ผลประเมิน  QS Star Ratings และ ITA 

ที่กําหนด เปนตน

(2) การเขาสูเกณฑในการ 2 2 4 ปานกลาง1) มีการขับเคลื่อนและผลักดัน ก.ย. 65 กองงานวิทยาเขต

จัดอันดับที่สอดคลองกับ การดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน พระราชวังสนามจันทร

นโยบายของประเทศและ UN Sustainable Development Goals กองงาน

กระทรวงตนสังกัด เพื่อ (UN SDGs) ตามแผนงาน วิทยาเขตเพชรบุรี

ยกระดับมหาวิทยาลัยสูสากล กองกลาง

Compliance Risk (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ)

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน I 5



กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ

ควบคุมภายในและ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(C)

ผูรับผิดชอบผลการประเมินความเสี่ยง

(B)
ระดับ

โอกาส

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

ระดับ

โอกาส

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

รายงานผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน 

(A)ระดับ

ผลกระ

ทบ

ความ

เสี่ยง

(5 

ระดับ)

ผลลัพธ

 =

(โอกาส

 x 

ผลกระท

บ)

ระดับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

(5 ระดับ)

สถานะความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน

ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)
ระดับ

ความ

เสี่ยง

ผลลัพธ =

(โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับ

ความเสี่ยง

(3) การปองกันดานการ 2 2 4 ปานกลาง1) มีแผนการดําเนินงานดานการปองกัน ก.ย. 65 กองกฎหมาย

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือ และปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติ คณะวิชา

ความเสี่ยงดานการทุจริตเพื่อ หนาที่โดยมิชอบ และถายทอดใหแกทุก และทุกหนวยงาน

ใหเกิดความปลอดใสใน หนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

การดําเนินงาน หรือการ

ขับเคลื่อน ITA 2) มีการสงเสริมดานคุณธรรมและ 2.การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสฯ เสี่ยงนอย เนื่องจากคณะมีมาตรการในการใหความรู
จริยธรรมของบุคลากรในหนวยงาน (ITA) โดยการเปดขอมูลที่สําคัญตอสาธารณะ แกบุคลากร สงเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส

(OIT) ผานชองทางเวปไซตคณะ ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน I 6
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