
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง

และค่าเป้าหมาย 
(แผน) 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 

ระดับหลังการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
(ระบุด้าน) 

ความเสี่ยง  

ด้านยุทธศาสตร์ 
-  งบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ 

 
๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
มหาวิทยาลยัจัดทำแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และให้ทุกส่วนงาน
นำไปใช้ 
 
๒. วางระบบควบคุมต้นทุน 
(Cost control) 
  

 
๑. แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
 
๒. ผลสัมฤทธ์ิของ
ยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ  

 
๑. แผนกลยุทธ์ทางการเงินอยู่
ระหว่างให้ส่วนงานพิจารณา 
 
๒. ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ร้อยละ ๘๘.๔๖) 

 
- 

 
๔ 
  

 
๔ 

(ด้าน
งบประมาณ)  

 
๑๖ 

 
คงเดิม เนื่องจาก
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินอยู่
ระหว่างให้ส่วน
งานพิจารณา 

ด้านความปลอดภัย 
จากอันตรายและจากภัยพิบัติ 
- การใช้สารเคมหีรือวัตถุ
อันตราย และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมของห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ ยังไม่มี
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
หรือยังไมไ่ดร้ับรองมาตรฐาน

 
 
กำหนดมาตรฐานกลางในการ
ใช้ห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธี
แก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิด
เหตุการณ์ขึ้น 

 
 
๑. มาตรฐานกลางข้อ
ปฏิบัติในการใช้
ห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ 
 

 
 

๑. มีคู่มือมาตรฐานกลาง 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องทดลอง
และห้องปฏิบตัิการ 
๒. เนื่องจากอยู่ในวิกฤตการณ์
จากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  

 
 
- 

 
 

๑ 

 
 

๓ 
(ด้านการ

ดำเนินงาน) 

 
 

๓ 

 
 

- ๙ 



ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง

และค่าเป้าหมาย 
(แผน) 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 

ระดับหลังการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
(ระบุด้าน) 

ความเสี่ยง  

ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลอง 

- มหาวิทยาลัยจดัทำมาตรฐาน
กลางข้อปฏิบัติในการใช้
ห้องทดลองและห้องปฏิบตัิการ 
และให้ทุกส่วนงานนำไปใช้ 
- ประสานงานให้โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพาเก็บข้อมลู
และสถติิหากเกดิอุบัติการณ์ที่
เกิดจากการใช้ห้องทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ 
  

๒. ไมม่ีอุบัติการณ์ที่
รุนแรงหรือเกดิ
อุบัติการณเ์พียงเล็กน้อย
ที่อยู่ระดับยอมรับได ้ 

การเรยีนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ ทำให้ไมม่ีการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ จึงไม่มสีถิติการ
เกิดอุบัติการณ ์

ด้านชื่อเสียง 
- เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

 
๑. จัดทำระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
- จัดทำระบบคดักรองเพื่อจัด
กลุ่มข้อร้องเรยีน 
- ปรับปรุงระบบการตดิต่อ
ประสานงานของส่วนงานและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อสื่อสารกับประชาคม 

 
๑. ระบบการจดัการข้อ
ร้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
สื่อสารองค์กร และเสริมสร้าง
ภาพลักษณม์หาวิทยาลัยบรูพา 
๒.มีการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์ฯ  
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๒  
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน  

 
- 

 
๑ 

 
๓ 

(ด้าน
ภาพลักษณ์) 

 
๓ 

 
- ๑๒ 



ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง

และค่าเป้าหมาย 
(แผน) 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 

ระดับหลังการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
(ระบุด้าน) 

ความเสี่ยง  

ทั้งการให้สัมภาษณ์และการ
สื่อสารด้วยข้อความทางโซเชียล
มีเดีย 
 
 
 
 
 
 
๒. จัดทำระบบสร้าง
ความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ปรับปรุงระบบการสื่อสาร
องค์กรและกิจการสมัพันธ์เพื่อ
ป้องกัน ลดทัศนคติในเชิงลบ 
และเสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร 
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันข่าว
บิดเบือนท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลยับูรพา BUU-Fake 
news Center  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ระบบการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มสี่วน
ได้เสีย  

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ แถลง
ช้ีแจงข่าวข่าวสารต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลยัต้องการจะสื่อสาร
กับประชาชน รวมทั้งได้หารือ
เรื่องการประสานงานกับ
สื่อมวลชนในการให้ข่าว
มหาวิทยาลยั 
 
 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลยับูรพา และมีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เผยแพร่ ให้ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ 
รวมถึงหารือการดำเนินงาน 
ด้านการประชาสมัพันธ์ การให้
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๒. มีการมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
ในการให้ข่าวและการให้
สัมภาษณ์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วย



ภารกิจ/ด้าน/ประเภท
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง

และค่าเป้าหมาย 
(แผน) 

ผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ในการลดความเสี่ยง 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 

ระดับหลังการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
(ระบุด้าน) 

ความเสี่ยง  

- ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าว
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

หลักเกณฑ์การให้ข่าวของ
มหาวิทยาลยับูรพา  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. บังคับใช้มาตรการทางวินัย 
จรรยาบรรณ และกฎหมาย
สำหรับกรณีทีม่ีการจงใจ
บิดเบือนข้อเท็จจริง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลยั 
 

 


