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คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  สามารถ

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็น

การลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

อย่างมีระบบ 

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการ

นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุก

กลุ่มงาน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหาร

ความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้ง

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป 
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บทท่ี 1  บทนำ 

1. หลักการและเหตผุล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ

ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  ภายใต้

สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล

กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ

เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญ

ของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนงึถึงความคุ้มค่าในการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงึได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการ

ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้

อย่างมีระบบ  

2. วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความเสีย่ง 

1) เพื่อให้มกีารปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และลดโอกาสและผลกระทบของความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 

3. เป้าหมาย 

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ

เสี่ยง และจัดการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผดิชอบ 
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4. ประโยชน์ของการบรหิารความเสีย่ง 

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ

สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย  

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะ

ช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ  และ

สามารถทำหนา้ที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การ

บริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหาร

ความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  

และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม

ความเสี่ยงธรรมาภบิาล 

4) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วย

ให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็น

เครื่องมือที่สำคัญของผูบ้ริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการ

กำหนดกลยุทธ์ การตดิตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลใหก้ารดำเนินงานของสถาบัน

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้

รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การ

ตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่าง

ชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงใน

แต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรอืการเลือกใช้มาตรการ

แต่ละประเภทย่อมใชท้รัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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5. นยิามความเสี่ยง 

5.1  ความเสี่ยง (Risk)  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ

ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน

ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงนิ และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัด

จากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรอื นโยบาย  

3) ผลกระทบของความเสี ่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที ่น่าจะเกิดขึ ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง 

5.2  การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management)  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม

กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง 

หรอืผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

5.3  ระบบบรหิารความเสี่ยง (Risk Management System) 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับ

ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  ประเมินได้ 

ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงนิ และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมี

ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

6. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ

จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง สสนก. มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอน

หลัก ดังนี้ 
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1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ดว้ยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์

ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไป

อย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ

ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้

ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัติการนัน้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบ

ดำเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี 

เพื่อให้มั ่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี

ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลด

และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว

ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร 

ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึน้ 
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1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง

คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 

ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่

จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง 

(Risk)”  “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยง

ได้อย่างเหมาะสม 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ

ล้มเหลว หรือลดโอกาสที ่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้

สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด

ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร 

เช่น เศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี ่ยงภายใน คือ ความเสี ่ยงที ่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น 

กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  

ความรู้/ความสามารถของบุคลากร  กระบวนการทำงาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่

บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรอืการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมม่ี

ผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

ผลกระทบการเงนิที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การ

จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance 

Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการ

หรอืผูม้ีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางดา้นกฎระเบียบอื่นๆ 

การระบุความเสี ่ยงควรเริ ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้

เกิดความผดิพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้  ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง 

สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น  จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผล

การปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 

การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

2.การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การ

วิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กระบวนการทำงานของหน่วยงานหรอืขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of 

Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คอื นอ้ยมาก 

น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนของผลกระทบ (C) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
ประเด็นที่พิจารณา/

องค์ประกอบที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 =  สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (C) 

มูลค่าความเสียหาย C1 < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น-2.5 แสน

บาท 

2.5 แสน-10 ล้าน

บาท 

> 10 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวติ C2 เดิอดรอ้น 

รำคาญ 

บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้อง

รักษาทางการ

แพทย ์

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวติ 

หรือ  หรือระดับ หรือระดับ หรือระดับ หรือระดับ หรือระดับ 
ระดับความปลอดภยั C3.1 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ของหน่วยงาน 

 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

หรือผลสำรวจความพึงพอใจ C3.2 พึงพอใจ>80% >60-80% >40-60% >20-40% ≤20% 

หรือข่าวสารจากสื่อมวลชนใน

เชิงลบ 

C3.3 1 ข่าว/เดือน 2 ข่าว/เดือน 3 ข่าว/เดือน 4 ข่าว/เดือน ≥ ข่าว/เดือน 

จำนวนลูกค้าที่ไดรั้บความ

เสียหาย 

C4 กระทบเฉพาะ

กลุ่ม 

กระทบเฉพาะ

กลุ่ม 

กระทบเฉพาะ

กลุ่ม 

กระทบผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

กระทบผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงบางราย 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงเป็นส่วน

ใหญ ่

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงทั้งหมด 

โดยตรงทั้งหมด

และผูอ้ื่นบางส่วน 

โดยตรงทั้งหมด

และผูอ้ื่นมากราย 

จำนวนผูร้้องเรียนต่อเดือน C5 น้อยกว่า 1 ราย 

(ต่อเดือน) 

1-2 ราย (ต่อ

เดือน) 

3-5 ราย (ต่อ

เดือน) 

5-6 ราย (ต่อ

เดือน) 

7 รายขึน้ไป (ต่อ

เดือน) 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสียหาย (L) 

ระเบียบคู่มือปฏิบัต ิ L1 มีทั้ง 2 อย่างและ

มีการปฏิบัติตาม 

มีอย่างใดอย่าง

หนึ่งและมกีาร

ปฏิบัติตาม 

มีทั้ง 2 อย่างแต่

ปฏิบัติตามอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง

หรือไม่ถือปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ไม่ถือปฏิบัติ

ตาม 

ไม่มีทั้ง 2 อย่าง 

ไม่ถือปฏิบัต ิ

การควบคมุ ติดตาม และ

ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา

หรือหน่วยงานอื่นๆ 

L2 ทุกสปดาห ์ ทุก 2 สปดาห ์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือ

มากกว่า  

การอบรม/สอนงาน/ทบทวน L3 ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี

การปฏิบัติงาน       
ความถี่ในการเกิด

ข้อผิดพลาด 

L4 5 ปี/คร้ัง 2-3 ปี/คร้ัง 1 ปี / คร้ัง 1-6 เดือน/คร้ัง 1 เดือน/คร้ัง 

การปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/

คร้ัง) 

      

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ L5 น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง เกิดแน่นอน 

ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง L6 5 ปี/คร้ัง 4 ปี/คร้ัง 3 ปี / คร้ัง 2 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง 

หมายเหตุ : ค่า C = Consequent  L= Likelihoods   (ตามเกณฑ์ของ สตง.) 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด 

โดยได้กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก ดังตาราง 

 
คว

าม
รุน

แร
งข

อง
ผล

กร
ะท

บ 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่

จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความ

เสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ

กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากร

ได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรอืเวลาที่มจีำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนดำเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/

ความถี่ที่จะเกิดนัน้มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี ่ยง ( Impact) ที ่ม ีผลต่อ

หน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

2.3  การวเิคราะห์ความเสี่ยง  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง

ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
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2.4 การจัดลำดับความเสี่ยง  

การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแลว้จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรเพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยง

ที่ สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะ เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดย

จัดเรียง ตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มี

ระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป  

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ 

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) 

ซึ่ง ใชเ้กณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนักตอ้งรีบดำเนนิการกำจัดความเส่ียงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแกไ้ขกำจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เร่ิมหาแนวทางปอ้งกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ตอ้งทำอะไร 

 

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

 

          

    

 

Risk Appetite Boundary 
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3. การกำหนดกิจกรรมควบคุม 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้

อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี 

และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของผูร้ับผิดชอบ แต่อย่างไร

ก็ตาม แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

ทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ 

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่

รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ 

ปรุงระบบการทำงานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง 

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ 

เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน

การดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่ 

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล 

ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 

เป็นต้นเมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการ

กำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับ

กิจกรรมเดิมที่ เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนด

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความ

เสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็น

กิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 

4. แผนการจัดการความเสี่ยง 

เมื่อได้พิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมและผลการประเมินกิจกรรมควบคุมว่าได้เกิดผล

เป็นอย่างไรบ้างแล้ว ถ้าพบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ

หรอืยังมีความเสี่ยงหลงเหลอือยู่ ควรนำกิจกรรมควบคุมนัน้มากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง 

เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไปโดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงแล้วก็จะใหม้ีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรอบแผนต่อไป 
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4.1 เกณฑ์การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อคณะฯ ประเมินความเสี่ยงและระดับโอกาส 

และผลกระทบแล้ว จึงจัดลำดับความเสี ่ยงแล้วกำหนดแนวทางการบริหารความเสี ่ยงต่อไป 

รายละเอียดดังนี ้

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่คณะฯ ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรม 

บริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่คณะฯ พอยอมรับได้ แต่จำเป็นต้องมี 

การติดตามเฝ้า ระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ ยนแปลงไป

ในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

3) ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ใน

ระดับยอมรับได้โดย การเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่คณะฯ ยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ใo

ระดับที่ยอมรับ โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิทันที 

4.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง ไม่เกิน 

3 ปัจจัย ของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง กำหนดค่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รวมทั้งกำหนดช่วงเวลาการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่เกี่ยว

โยงกับหลายฝ่าย ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักเป็นผู้ประสานงานในการ

ดำเนินงาน ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

5. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

การตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

5.1 การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่

กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

5.2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ปัจจัยเสี่ยงในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี ่ยงและผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดปัจจัยเสี ่ยง ในรอบ 12 เดือน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

6. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

กำหนดให ้ม ีการรายงานผลการดำเน ินงานตามแผนบร ิหารความเส ี ่ยงต ่อคณะ

กรรมการบริหารคณะ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ย 2 ครั้ง/ปี 
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บทท่ี 2  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวน

จากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564 รวมถึงข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยง

ในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง

มาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับ

ปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการ

ดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้อง

ใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความ

เสี่ยง) 2) ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง 3) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 

และ 4) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น โดยรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ

ตามแบบ RM1 – RM3 
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กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนภารกิจจําแนกตามยุทธศาสตร์ (แบบ RM-1) 

                 เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังนี้  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  

ยุทธศาสตร์ที่

รับผิดชอบ (1) 

กระบวนงาน/กิจกรรม

ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

(2) 

วัตถุประสงค์ (3) ตัวชี้วัด (4) เป้าหมาย (5) 

ประเด็นความเสี่ยง: S1 ระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการไม่ตรงกับเวลาที่กำหนดใน กนผ.01 

ยุทธศาสตร์ 4  

บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารสำนักงาน 

 

เพ ื ่อบร ิหารการเบ ิกจ ่ าย

งบ ป ร ะม าณ ต าม แผ น ท ี่

กำหนด 

 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่

กำหนด 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

ที่กำหนดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

RM-1 
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ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) : 

ยุทธศาสตรท์ี่รับผิดชอบ 

(1) 

กระบวนงาน/กิจกรรมที่

สนับสนุนยทุธศาสตร์ (2) 
วัตถุประสงค์ (3) ตัวชี้วัด (4) เป้าหมาย (5) 

ประเด็นความเสี่ยง: O1 จำนวนนักศกึษาไม่เป็นไปตามเป้า 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหาร

จัดการมหาวทิยาลัยสู่

ความเป็นเลิศ 

การปรับภาพลักษณ์องค์กร

และส่งเสริมการตลาด 

เพื่อปรับการปรับภาพลักษณ์

องค์กรและส่งเสริมการตลาด 

1.ระดับความสำเร็จการปรับภาพลักษณ์องค์กร 

2.ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติท่ีมี

ต่อคณะ 

3.จำนวนนักศกึษาใหม่ทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 

2565 

1.ความสำเร็จการปรับภาพลักษณ์

องค์กร มกีารดำเนนิงานตามแผนท่ีไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของแผนท่ีกำหนด 

ไม่นอ้ยกว่า (ระดับ 2) 

2.ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้มีส่วน

ได้เสียในทุกมิติท่ีมีต่อคณะ ไม่นอ้ย

กว่า 4.0 

3.จำนวนนักศกึษาใหม่ทุกหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2565 ไม่นอ้ยกวา่ 125 

คน 

 

ประเด็นความเสี่ยง: O2 การพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิต

บัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มี

มาตรฐานทางวิชาการและ

วชิาชีพ มีสมรรถนะการ

เป็นผู้ประกอบการ วิศวกร

ทางสังคม 

1.การพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรท่ีมีการเรียนการ

สอนแบบสะสมหน่วยกิจ

(สัมฤทธิบัตร) 

1.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยภาครัฐและเอกชนด้านการ

เรียนการสอนแบบ 

สะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร) 

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ

1.จำนวนเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ

สาธารณสุขศาสตร์กับเครอืข่ายหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนดา้นการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจ

(สัมฤทธิบัตร)  

2.ฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนการเรียนการสอนแบบ

สะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร)ของแต่ละเครอืข่าย 

1.มเีครอืข่ายความร่วมมือระหว่าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์กับเครอืข่าย

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการ

เรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจ

(สัมฤทธิบัตร) อย่างนอ้ย 4 เครือข่าย 
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ยุทธศาสตรท์ี่รับผิดชอบ 

(1) 

กระบวนงาน/กิจกรรมที่

สนับสนุนยทุธศาสตร์ (2) 
วัตถุประสงค์ (3) ตัวชี้วัด (4) เป้าหมาย (5) 

2.การพัฒนาหลักสูตร 

Reskill Upskill Lifelong 

learning   

การวางแผนการเรียนการสอน

แบบสะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร) 

3.เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

Reskill Upskill Lifelong learning 

3.จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Reskill Upskill Lifelong 

learning 

 

2.มฐีานขอ้มูลสำหรับการวาง

แผนการเรียนการสอนแบบสะสม

หน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร)ของแต่ละ

เครอืข่าย 

3.มหีลักสูตรระยะสั้น Reskill Upskill 

Lifelong learningอย่างน้อย 2 

หลักสูตร 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง: O3 การมงีานทำของบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต

บัณฑิตให้เป็นผู ้รอบรู ้ มี

มาตรฐานทางวิชาการและ

วิชาชีพ มีสมรรถนะการ

เป็นผู้ประกอบการ วศิวกร

ทางสังคม 

1.การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนตามปร ัชญาการ

จัดการเรียนรู ้เชิงผลิตภาพ 

2.การพ ัฒนาท ักษะและ

ทดสอบด ้ าน เทคโน โ ลยี

ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

3.การพัฒนาทักษะนักศึกษา

สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทักษะวชิาการและวิชาชพี 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 

2.เพื ่อส่งเสริมการสร้างสรรค์

ผลงานของนักศึกษา 

3.เพื่อเพิ่มภาวะการมีงานทำของ

บัณฑิต  

1.ระดับความสำเร็จการพัฒนาการเรียนการสอนตาม

ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ 

2.จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชงิประจักษ์ของนักศึกษาท่ี

ได ้ร ับรางว ัลหร ือการเผยแพร่ในระด ับชาต ิหร ือ

นานาชาต ิ

3.ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตทุกหลักสูตรหลังจบ

การศึกษาในระยะเวลา 1 ป ี

1.ความสำเร็จการพัฒนาการเรียนการ

สอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพไม่นอ้ยกว่า ระดับ 2 

2.มีผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของ

น ักศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับรางว ัลหร ือการ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติไม่

นอ้ยกว่า 10 ผลงาน 

3.ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตทุก

หลักสูตรที่จบในปีการศึกษา 2563 ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
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การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  

งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบ

จัดทำแผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 
S F O C 

ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 

ประเด็นความเสี่ยง: S1 ระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการไม่ตรงกับเวลาท่ีกำหนดใน กนผ.01 

ก า ร พ ั ฒ น า

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ก า ร

บ ร ิ ห า ร ส ำ น ั ก ง า น 

 

เพ ื ่อบร ิหารการเบ ิกจ ่ าย

ง บ ป ระมาณตามแผนท ี่

ก ำ ห น ด 

 

 

-อ.ดร.  ท ิวากร 

พระไชยบุญ 

-รองคณบดีฝ่าย

บร ิหารและการ

วางแผน 

ย ั ง ไ ม่

บ ร ร ลุ

เป้าหมาย 

S1 ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร

ดำเนินการตามโครงการ

ไม่ตรงกับเวลาที่กำหนด

ใน กนผ.01 

 

 

✓    ✓  ✓  4 3 12 

 

RM-2 
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ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) : 

งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

ประเด็นความเสี่ยง: O1 จำนวนนักศกึษาไม่เป็นไปตามเป้า 

การปรับภาพลักษณ์

องค์กรและส่งเสรมิ

การตลาด 

เพื่อปรับการปรับ

ภาพลักษณ์องค์กรและ

ส่งเสรมิการตลาด 

-อ.ปัณณทัต  

ตันธนปญัญากร 

-รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

 ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O1 จำนวนน ั กศ ึ กษา ไม่

เป็นไปตามเป้า 

        4 4 16 

ประเด็นความเสี่ยง: O2 การพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร 

1.การพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรที่มกีารเรียน

การสอนแบบสะสม

หน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร)  

2.การพัฒนาหลกัสูตร 

Reskill Upskill Lifelong 

learning   

 

1.เพื่อสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยภาครัฐและ

เอกชนด้านการเรียนการ

สอนแบบสะสมหน่วยกิจ

(สัมฤทธิบตัร) 

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

สำหรับการวางแผนการ

เรียนการสอนแบบสะสม

หน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร) 

3.เพื่อพัฒนาหลกัสูตร

ระยะสั้น Reskill Upskill 

Lifelong learning 

 

-อ.ดร.นภัสรัญชน ์

ฤกษ์เรืองฤทธิ ์

-รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O2 ก ารพ ัฒ นา /ทบทวน

หลักสูตร 

        2 3 6 
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งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

ประเด็นความเสี่ยง: O3 การมีงานทำของบัณฑิต 

การพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนตาม

ปรัชญาการจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา  ตามปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

2.เพื่อส่งเสรมิการ

สรา้งสรรค์ผลงานของ

นักศึกษา 

3.เพื่อเพิ่มภาวะการมงีาน

ทำของบัณฑิต 

-รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

-รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O3 การมีงานทำของบัณฑิต         3 3 9 

ประเด็นความเสี่ยง: O4 การพัฒนาคุณวุฒิและคุณสมบัตขิองอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ 

1.การพัฒนาคุณวุฒิ

อาจารย์ที่สูงขึน้ 

2.การพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรเพื่อเข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึน้ 

1.เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์

ประจำหลักสูตรหรือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลกัสูตร หรืออาจารย์

ผู้สอนมคีุณวุฒิที่สงูขึน้ 

2.เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์

ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อ

ขอกำหนดตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

-อ.ดร.กล้าณรงค์ งศ์

พิทักษ ์

-รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O4 การพัฒนาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของอาจารย์

ประจำหลักสูตร หรือ

อาจารย์ ผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตร หรืออาจารย์

ผู ้สอนเพื่อทดแทนการ

เกษียณอายุ 

 

 

 

        2 3 6 
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งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

ประเด็นความเสี่ยง: O5 รายได้จากหลักสูตรระยะสั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.การบรหิารจัดการ

รายไดจ้ากสินทรัพย์ 

2.การปรับภาพลักษณ์

องค์กรและส่งเสรมิ

การตลาด 

1.เพื่อจัดหารายได้จาก

สินทรัพย์ 

พัฒนาธุรกิจเพื่อสร้าง

รายได้ให้กับคณะ 

2.เพื่อปรับการปรับ

ภาพลักษณ์องค์กรและ

ส่งเสริมการตลาด 

-อ.ดร.รัฐพล ศิลป

รัศมี 

-รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O5 รายได ้จากหล ักส ูตร

ระยะสั ้นไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

        5 4 20 

ประเด็นความเสี่ยง: O6 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

1.การประสานงาน

เครือข่าย ความร่วมมือ

กับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2.การพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่นและเพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชน

และท้องถิ่นในการจัดการ

ตนเอง 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน

นักปฏิบัติร่วมมือในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

เพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม 

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนและท้องถิ่นในการ

จัดการตนเอง 

-อ.เฟื่องฟ้า 

รัตนาคณหุตานนท ์

-รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O6 การสร ้ า ง เคร ื อข ่ าย

ช ุมชนนักปฏ ิบ ัต ิ  เพ ื่อ

ร ่ วมก ั นศ ึ กษาแก ้ ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น

และเสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่

ไดอ้ย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

        3 3 9 
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งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

ประเด็นความเสี่ยง: O7 ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินกรณเีกิดอัคคภีัย 

1.ปรับปรุง/พัฒนาระบบ

การป้องกันอคัคีภัยและ

อพยพ หนีไฟ 

1.เพื่อปรับปรุง/พัฒนา

ระบบการป้องกันอคัคีภัย

และอพยพหนีไฟ 

-อ.นลพรรณ 

ขันติกุลานนท์  

-รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

07 ความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินกรณีเกิด

อัคคีภัย 

        2 3 6 

ประเด็นความเสี่ยง: O8 ความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลบนโลกไซเบอร์ 

1.การป้องกนัความ

เสียหายของข้อมลูบน

โลกไซเบอร์ 

1.เพื่อป้องกันความ

เสียหายของข้อมลูบนโลก

ไซเบอร์ 

-อ.ดร.นภัสรัญชน ์

ฤกษ์เรืองฤทธิ ์

-อ.นโิรบล มาอุ่น 

-รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O8 ความเส ี ่ ยงต ่อความ

เสียหายของข้อมูลบน

โลกไซเบอร์ 

        3 3 9 

ประเด็นความเสี่ยง: O9 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อร่างกายและชีวติของบุคลากรและนักศกึษาในการปฏิบัตงิานนอกสถานที่และการฝกึสหกิจ 

1.การเตรยีมความพร้อม

ความและจัดทำประกนั

สุขภาพสำหรับบุคลากร 

อาจารย์และนักศึกษาใน

การลงพืน้ที่ฝึก

ประสบการณ์ด้าน

1) เพื่อลดความเสี่ยงและ

บรหิารความเสี่ยงดา้น

ความปลอดภัยต่อร่างกาย

และชีวติของบุคลากร 

อาจารย์และนักศึกษาใน

การลงพืน้ที่ฝึก

-อ.ดร.กล้าณรงค์ 

วงศ์พิทักษ ์

-อ.ดร.ธรรมศักดิ์  

-อ.สุทธิดา แก้วมงุ

คุณ 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O9    ✓      4 4 16 
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งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

วิชาชีพนอกสถานที่และ

ฝึกสหกิจ 

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

นอกสถานทีแ่ละฝกึสหกิจ 

-รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

ประเด็นความเสี่ยง: O10 ความเสียหายต่อชีวิตนักศึกษาจากปัญหาสุขภาพจิต 

1.การพัฒนาทกัษะ

นักศึกษาสูก่ารเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะ

วิชาการและวิชาชีพ  

2.การจัดการเรียนรู้

พัฒนาทักษะที่จำเป็น 

ประกอบด้วย 3 ทักษะ 

คือ ทักษะชีวติและการ

ทำงาน ทกัษะด้าน

สารสนเทศ และทกัษะ

การเรียนรู้และ

นวัตกรรม 

 

1.เพื่อสร้างบัณฑิตและ

ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพที่มสีมรรถนะสูง

และมีทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

-อ.สุทธิดา  

แก้วมงุคุณ 

-รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ ์

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

O10 ความเสียหายต่อชีวิต

น ักศ ึกษาจากป ัญหา

สุขภาพจิต 

  ✓  ✓ ✓ ✓  2 5 10 
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ความเสี่ยงด้านการเงนิ (F) : 

งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

ประเด็นความเสี่ยง: F1 จำนวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากภายนอก 

พัฒนาแผนผลิตผล

งานวิจัยและนวัตกรรม

ตามโจทย์เชิงพืน้ที่และ

เชิงประเด็น 

-การจัดหาทนุสนับสนุน

การสรา้งโจทย์  การ

พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละเชงิ

ประเด็น ด้านการ   

จัดการเรียนรู้ ด้านการ

บรกิารและการท่อง

เทียว การเกษตรและ

อาหาร ด้านการส่งเสรมิ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

1. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน

การวิจัยและนวัตกรรมที่

เน้นพัฒนาเชิงพืน้ที่และเชิง

ประเด็นด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการบริการและ

การท่องเทียว ด้าน

การเกษตรและอาหาร ด้าน

การส่งเสริมสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอก 

-  มีเงินทุนวิจัย ไม่ต่ำกว่า 

3,000,000 บาท 

2. เพื่อจัดหางบประมาณ 

สนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน 

-มีสัญญาหรือโครงการวิจัยที่

ได้รับการสนับสนุนจาก

อ.สุทธิดา  

อ.นลพรรณ  

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

F1 จำนวนเงินทุนวิจัยที่ไดรั้บ

จากหน่วยงานภายนอกไม่

ตรงตามเป้าหมาย 

        5 4 20 
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งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบจดัทำ

แผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 

S F O C 
ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 
   

หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน จำนวน 1 สัญญา/

โครงการ 

ประเด็นความเสี่ยง: F2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา มโีครงการตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปท่ีบรรลุเป้าหมายระดับผลผลติ แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มขี้อมูลผลลัพธ์ 

1.การพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

บรหิารสำนักงาน 

1.เพื่อบริหารการเบิกจ่าย

งบประมาณและเกิดผล

ลัพธ์/มีข้อมูลผลลัพธ์ตาม

แผนที่กำหนด 

-คุณพรทิพย์ 

กุศลสิริสถาพร 

-รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

F2 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ในปีที่ผ่านมา มีโครงการ

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไปที่

บรรลุเป้าหมายระดับ

ผลผลิต แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/

ไม่มีข้อมูลผลลัพธ ์

        4 3 12 
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ด้านกฎระเบียบ (C) : 

งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบ

จัดทำแผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 
S F O C 

ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 

ประเด็นความเสี่ยง: C1 ความเสี่ยงเก่ียวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มกีารใช้ข้อมูลบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความยินยอมจากเจ้าของของข้อมูล รวมท้ังการ share ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่ได้ผ่าน

ความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail และรูปภาพ ผลงานที่มลีิขสิทธิ์ ผลการประเมนิ Statement เงินเดือน เป็นต้น 

1.ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการทำงาน

ผ่านค่านิยม VALALA 

2.จัดทำคู่มือคุณธรรม 

ความโปร่งใส ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ฯ 5 ด้าน

ของ ITA  

 

1.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม และความ

โปร่งใสในการทำงานผ่าน

ค่านิยม VALALA ให้กับ

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2.เพื่อพัฒนามือคุณธรรม 

ความโปร่งใส ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ฯ 5 ด้านของ ITA 

-อ.นาตยา  

ดวงประทุม 

-รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มีการใช้ข้อมูลบุคลากร

โดยไม่ได้ผ่านความยินยอม

จากเจ้าของของข้อมูล 

รวมทั้งการ share ข้อมูล

ส่วนตัวของบุคลากรโดย

ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ

จากเจ้าของข้อมูล เช่น 

เบอร์โทรศัพท์ e-mail และ

รูปภาพ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ 

ผลการประเมิน Statement 

เงินเดือน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

        4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  | 25 

งานหลักของฝ่าย 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ 

เป้าหมาย 

(2) 

ผู้รับผดิชอบ

จัดทำแผน 

(3) 

สถานะ 

ปัจจุบัน 

(4) 

Risk 

ID 

(5) 

ความเสี่ยง 

(6) 

ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 

โอกาส

ท่ีจะ

เกิด 

(10) 

ผล 

กระ 

ทบ 

(11) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(12) 
S F O C 

ภาย 

นอก 

ภาย 

ใน 

ทาง 

ตรง 

ทาง 

อ้อม 

ประเด็นความเสี่ยง: C1 ความเสี่ยงด้านการมีความตระหนักถงึจรรยาบรรณวิชาการ/วชิาชีพ ด้านการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

1) ส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม และความ

โปร่งใสในการทำงาน

ผ่านค่านิยม VALALA 

2) จัดทำคู่มือ

คุณธรรม ความ

โปร่งใส ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎว

ไลยอลงกรณ์ฯ 5 ด้าน

ของ ITA  

 

1) เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร

และเจ้าหน้าที่มคีุณธรรม 

จริยธรรม และความ

โปร่งใสในการทำงานผ่าน

ค่านิยม VALALA  

2) เพื่อพัฒนามือคุณธรรม 

ความโปร่งใส ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ฯ 5 ด้านของ ITA  

 

-อ.จันทรรัตน์  

จาริกสกุลชัย 

-รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

 

ยังไม่

บรรลุ

เป้าหมาย 

C2 ความเสี่ยงดา้นการมี

ความตระหนกัถงึ

จรรยาบรรณวิชาการ/

วิชาชีพ ด้านการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการ 

        3 3 9 
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การวเิคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) : 

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(4) 

ระดับความเสี่ยงที่

คาดหวงั(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

S1 ระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการไม่ตรงกับเวลาท่ีกำหนด

ใน กนผ.01 

4 3 ความเสี่ยงสูง (12) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

ความเสี่ยงด้านวิการดำเนินงาน  (O) : 

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(4) 

ระดับความเสี่ยงที่

คาดหวงั(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

O1 จำนวนนักศกึษาไม่เป็นไปตามเป้า 4 4 ความเสี่ยงสูง (16) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

O2 การพัฒนาและทบทวนหลักสูตร  2 3 ความเสี่ยงปานกลาง (6)  ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

O3 การมงีานทำของบัณฑิต 3 3 ความเสี่ยงปานกลาง (9) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

(Risk Reduction/Control)  

O4 การพัฒนาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทน

การเกษยีณอายุ 

2 3 ความเสี่ยงปานกลาง (6) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

(Risk Reduction/Control) 

O5 รายได้จากหลักสูตรระยะสั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 4 ความเสี่ยงสูงมาก (20) ความเสี่ยงปานกลาง การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

(Risk Reduction/Control) 

 

RM 2-1 
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ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(4) 

ระดับความเสี่ยงที่

คาดหวงั(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

O6 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ

ดำรงอยู่ได้อย่างย่ังยนื 

3 3 ความเสี่ยงปานกลาง (9) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

(Risk Reduction/Control) 

07 เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินกรณเีกิดอัคคีภัย 

 

2 3 ความเสี่ยงปานกลาง (6) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

O8 ความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลบนโลกไซเบอร์  3 3  ความเสี่ยงปานกลาง(9)  ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

O9 ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยต่อร่างกายและชีว ิตของ

บุคลากรและนักศกึษาในการปฏบัิตงิานนอกสถานท่ีและการฝึกสห

กิจ 

 

4 4 ความเสี่ยงสูง (16) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

O1O ความเสียหายต่อชีวิตนักศกึษาจากปัญหาสุขภาพจิต 2 5 ความเสี่ยงสูง (10) ความเสี่ยงนอ้ย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ (F) : 

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(4) 

ระดับความเสี่ยงที่

คาดหวงั (5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

F1 จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกไม่ตรงตาม

เป้าหมาย 

5 4 ความเสี่ยงสูงมาก (20) ความเสี่ยงน้อย การกระจายหรือถ่ายโอนความ

เสี่ยง (Risk Transfer) 
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ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(4) 

ระดับความเสี่ยงที่

คาดหวงั (5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

F2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา มีโครงการตั้งแต่ร้อย

ละ 80 ขึน้ไปท่ีบรรลุเป้าหมายระดับผลผลิต แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มี

ข้อมูลผลลัพธ์ 

4 3 ความเสี่ยงสูง (12) ความเสี่ยงน้อย การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Reduction/Control) 

ด้านกฎระเบียบ (C) : 

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

L 

(2) 

C 

(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(4) 

ระดับความเสี่ยงที่

คาดหวงั(5) 

การตอบสนองความเสี่ยง 

(6) 

C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการใช้

ข้อมูลบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความยินยอมจากเจ้าของของข้อมูล 

รวมทั้งการ share ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความ

เห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail และรูปภาพ 

ผลงานท่ีมีลขิสิทธ์ิ ผลการประเมิน Statement เงินเดอืน เป็นต้น 

4 4 ความเสี่ยงสูง (16) ความเสี่ยงน้อย การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

(Risk Reduction/Control)  

C2 ความเสี่ยงในด้านจรรยาบรรณวชิาการ/วิชาชพี ด้านการคัดลอก

ผลงานทางวชิาการ 

3 3 ความเสี่ยงปานกลาง (9) ความเสี่ยงน้อย การลด/ควบคุมความเสี่ยง  

(Risk Reduction/Control) 
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แนวทางตอบสนองความเสี่ยง  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  

ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: S1 ระยะเวลาการดำเนนิการตามโครงการไม่ตรงกับเวลาที่กำหนดใน กนผ.01 

ด้านการบริหาร

แผน 

 

S1 ระยะเวลาการ

ดำเนนิการตามโครงการ

ไม่ตรงกับเวลาท่ีกำหนด

ใน กนผ.01 

 

-สถานการณ์การระบาด

ของเชื้อ COVID-19 

ส่งผลให้บางกิจกรรม

ดำเนนิการล่าชา้กว่า

กำหนด 

-กิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่ม

ไม่สามารถดำเนินการได ้

-มกีารขออนุมติ กนผ.

04 ล่าชา้ 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง (Risk 

Reduction/Control) 

1.วางแผนให้กจิกรรมใน

ปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรม

ท่ีมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับ

มาตรการป้องกันการระบาดของ

เชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลยั

และมาตรการตามนโยบายของ

รัฐบาล 

2.กำหนดกิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่ม 

เช่น การอบรม สัมมนา เป็น

รูปแบบออนไลน์ 

3.จัดกิจกรรมให้มกีารเขียน 

โครงการท้ังหมดให้เสร็จ ภายใน

เดอืนตุลาคม 2565 

 -อ.ดร.ทิวากร พระ

ไชยบุญ  

-รองคณบดีฝ่าย

บริหารและการ

วางแผน 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 

 

 

ก.ย.-ต.ค.64 

 

 

 

  

RM-3 
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ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) 

ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: O1 จำนวนนักศกึษาไม่เปน็ไปตามเป้า 

ด้านวิชาการ จำนวนนักศกึษาไม่

เป็นไปตามเป้า 

1.จำนวนเด็กเกิดน้อยลง 

2.สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อ COVID-19 

3.จำนวนหลักสูตรท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน

ทางด้านสาธารณสุข

ศาสตร์มีหลายแห่ง 

4.การประชาสัมพันธ์

หลักสูตรยังไม่ถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.การสร้าง platform online ในการ

ดูแลนักศกึษาอย่างใกล้ชิด ใกล้

บ้านใกล้ใจ  

เพื่อเป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ ทำกิจกรรม ถาม

ตอบปัญหา ทำให้นักศกึษาใหมม่ี

ความมั่นใจสรา้งและกระตุน้ ให้

อยากเขา้มาเรียนในสาขานั้นๆ  

โดยประกอบไปด้วย 4 group of 

member consisted of 1.) นักศึกษา

ใหม่ 2.) นศ.รุ่นพ่ีช้ันปีท่ี สอง3.) 

คณาจารย์ในหลกัสูตร 4.) 

เจ้าหนา้ที่คณะ เราเรียก platform 

นี้ ว่า Family เช่น สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ใชก้ลุ่มวา่ PH-

VRU-11-2565 โดยดำเนินการ

ตัง้แต่ก่อนเร่ิม start TCAS65 

-อ.ปัณณทัต ตันธน

ปัญญากร 

-รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

ต.ค. 64-ก.ย.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยใช ้

ช่องทาง Facebook หรือ ทาง

ช่องทางออนไลน์อื่นๆ โดย

มอบหมายความรับผิดชอบในการ

ตดิตามความเคลื่อนไหวอย่าง

สม่ำเสมอ หากมีลูกค้ามีคำถาม 

หรือ สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในแต่

ละหลักสูตร 

3.จัด Reward ใหค้ณาจารย์ นศ . 

หรือ เจ้าหนา้ที่ ที่สามารถเชญิชวน 

นศ. ใหม่ เข้ามาศกึษาได้ ดว้ย

รูปแบบ reward ท่ีเหมาะสม  

4.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 

เปิดตลาดเชงิรุกการจัดการเรียน

การสอนการเทียบประสบการณ์

สำหรับบุคคลที่มคีุณสมบัตขิองแต่

ละหลักสูตร เช่น กลุ่ม เจ้าหนา้ท่ี

ทางสุขภาพ อสม. ฯ กับหน่วยงาน
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ท่ีสร้างความตกลงร่วมมือกับ

มหาวทิยาลัย คณะ และหลักสตูร  

5.จัดทำความร่วมมอื กับหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร 

6.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน 

และกลุ่มลูกคา้ (งบประมาณป ี

2565 จำนวน 230,000 บาท) 

ประเด็นความเสี่ยง: O2 การพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร 

ด้านวิชาการ การพัฒนา/ทบทวน

หลักสูตร 

1.ไม่สามารถพัฒนาและ

ทบทวนหลักสูตรได้ตาม

แผนเนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของเชื้อ 

COVID-19 ทำให้ติดต่อ

ประสานงานกับเครือข่าย

ได้ล่าชา้ 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.ประชุม/ประสานงานกับเครอืข่าย

โดยวิธีออนไลน์ 

2.กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนแบบ

สะสมหน่วยกิจ (สัมฤทธิบัตร) 

(งบประมาณป ี2565 จำนวน 

30,575 บาท) 

3.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร Reskill 

Upskill Lifelong learning 

(งบประมาณปี 2565 จำนวน 

120,000 บาท) 

-อ.ดร.นภัสรัญชน์ 

ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

-รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

ต.ค.-ธ.ค.64 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: O3 การมงีานทำของบัณฑิต 

ด้านวิชาการ การมงีานทำของบัณฑิต 1.การรวบรวมข้อมูลการมี

งานทำของบัณฑิตยังทำ

ได้ไม่ครบถ้วน 

2.อัตราการจ้างงานใน

ปัจจุบันท่ีลดลง 

3.ผลงาน/งานสร้างสรรค์

ของนักศกึษาท่ีโดดเด่นยัง

มจีำนวนน้อย 

 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.ตดิตามภาวะการมีงานทำผา่น

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย ท่ีปรึกษาสห

กิจ และท่ีปรึกษาหมู่เรียน 

2.กิจกรรมการสัมมนางานวจิัย

ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของ

นักศกึษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์และการจัดการ

สถานพยาบาล และหาแนวทาง

ปฏบัิตท่ีิดใีนการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ (งบประมาณป ี2565 

จำนวน 21,075บาท) 

3.กิจกรรมการสัมนาการนําเสนอ

ผลงานสหกจิศึกษาของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจำปี

การศึกษา 2564 (งบประมาณป ี

2565 จำนวน 48,180บาท) 

4.กิจกรรมการทวนสอบผลการ

เรียนของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ประจำป ี2564 

-รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

-รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

พ.ค.-ม.ิย.64 

 

 

ต.ค.-ธ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ีค. 65 

 

 

 

 

ม.ีค. 65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

(งบประมาณป ี2565 จำนวน 

21,060บาท) 

5.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาด้านการบริหารจัดการ

และการพัฒนาคุณภาพ

สถานพยาบาล (งบประมาณปี 

2565 จำนวน 28,200บาท) 

6.กิจกรรมการอบรมเตรียมความ

พร้อมภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศกึษาช้ันปีท่ี 3 รหัสนักศกึษา 

63 (งบประมาณป ี2565 จำนวน 

153,206 บาท) 

 

 

 

ธ.ค.64 

 

 

 

ก.ค. 65 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง: O4 การพัฒนาคุณวุฒิและคณุสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนเพือ่ทดแทนการเกษียณอายุ 

ด้านวิชาการ การพัฒนาคุณวุฒแิละ

คุณสมบัตขิองอาจารย์

ประจำหลักสูตรหรือ

อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรหรืออาจารย์

1.อาจารย์บางท่านอยู่ระ

ว่างการทำผลงานวิชาการ

เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่ง

วชิาการจึงยังไม่ตัดสินใจ

ลาศกึษาต่อ 

2.อาจารย์บางท่านอยู่

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.กิจกรรมการเตรียมความพร้อม

การจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์

คุณวุฒปิริญญาเอก และการสร้าง

แรงบัลดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่ง

ท่ีสูงขึ้น (งบประมาณป ี2565 

จำนวน 14,700 บาท) 

-อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์

พทัิกษ์ 

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

พค.-มยิ.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ผู้สอนเพื่อทดแทนการ

เกษยีณอาย ุ

ระหว่างการรอเผยแพร่

ผลงานวชิาการเพิ่มยื่นขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ 

2.กิจกรรมการสนับสนุนเครื่องมอื

องค์ความรู้และบริการท่ีเป็น

ประโยชน์ในการตพีมิพ์เผยแพร่

งานวจิัย (งบประมาณป ี2565 

จำนวน 130,730 บาท) 

ต.ค.-ธ.ค.64 

 

ประเด็นความเสี่ยง: O5 รายได้จากหลักสูตรระยะสัน้ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 

ด้านพันธกิจ

สัมพันธ์ 

รายได้จากหลกัสูตร

ระยะสั้นไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

1.สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID–19 ทำ

ให้ไม่สามารถจัดอบรม

บางกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัยได้ 

2.สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID–19 ทำ

ให้กลุ่มเป้าหมายไม่กล้า

เข้ามาอบรมใน

มหาวิทยาลัย 

3.การประชาสัมพันธ์

หลักสูตรยังไม่ถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.จัดอบรมภาคทฤษฎเีป็นแบบ

ออนไลน ์

2.กรณีการอบรมภาคปฏบัิตใิน

มหาวทิยาลัยกำหนดให้แบ่งเป็น

กลุ่มย่อยและใชม้าตรการเวน้

ระยะห่าง 

3.ใชแ้นวทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

โซเชียลท่ีเจาะจงกลุ่มเป้าหมายของ

แต่ละหลักสูตร เช่น เพจกลุ่มหา

งานผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพจสถาน

ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

4.ประชาสัมพันผ่านเครื่อข่ายผู้ท่ี

เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ของคณะ 

-อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

ต.ค.64-ส.ค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค.-ส.ค.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

5.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน 

และกลุ่มลูกคา้ (งบประมาณป ี

2565 จำนวน 230,000 บาท) 

ประเด็นความเสี่ยง: O6 การสร้างเครือขา่ยชุมชนนักปฏิบตั ิเพื่อร่วมกันศึกษาแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยนื 

ด้านพันธกิจ

สัมพันธ์ 

การสร้างเครอืข่ายชุมชน

นักปฏบัิต ิเพื่อร่วมกัน

ศกึษาแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นและเสริม

พลังให้ชุมชนท้องถิ่น

สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 

1.สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID–19 ทำ

ให้ไม่สามารถเข้าพื้นท่ีและ

รวมกลุ่มในชุมชนได้ 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.ดำเนนิกิจกรรมร่วมกับชุมชมโดย

การแบ่งกลุ่มย่อยและเว้นระยะห่าง 

2. กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้ใหก้ับคนใน

ชุมชนฐานราก 

3.กิจกรรม 1 ตำบล 1 

มหาวทิยาลัย (U2T) 

4.กิจกรรม 1 โครงการ 1 ชุมชนนัก

ปฏบัิต ิ1 เครือข่ายพันธมติร/ชุมชน

ท้องถิ่น (งบประมาณป ี2565 

จำนวน 20,000 บาท) 

 

 

 

 

-อ.เฟื่องฟ้า  

รัตนาคณหุตานนท์ 

-รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์  

ม.ค.-ม.ีค.65 

เม.ย.-ม.ิย.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: O7 ความเสียหายต่อชีวิตและทรพัย์สนิกรณีเกดิอัคคีภัย 

ด้านความ

ปลอดภัย 

ความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สินกรณเีกิด

อัคคีภัย 

1.ไม่มีแผนการป้องกัน

อัคคีภัยและอพยพหนไีฟ 

2.ขาดทักษะและแผนการ

ป้องกันอัคคีภัยและอพยพ 

หนไีฟ 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยและ

อพยพหนไีฟ 

2.กิจกรรมสำรวจและจัดหา

อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยและ

อพยพหนไีฟ 

3.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(กิจกรรมไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัตกิาร

ของคณะฯ ประจำปงีบประมาณ 

2565 จะจัดสรรงบของสำนักงาน) 

-อ.นลพรรณ ขันตกิุลา

นนท์  

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และการวางแผน 

ม.ิย.65 

ประเด็นความเสี่ยง: O8 ความเสี่ยงต่อความเสียหายของขอ้มูลบนโลกไซเบอร์ 

ด้านความ

ปลอดภัย 

ความเสี่ยงต่อความ

เสียหายของข้อมูลบนโลก

ไซเบอร์ 

1.โอกาสเกิดไฟดับทำให้

เครื่องคอมพวิเตอร์ไม่

เก็บขอ้มูล 

2.อนิเตอร์เน็ตของ

มหาวทิยาลัยล่ม 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง(Risk 

Reduction/Control) 

1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ

คณะสำรองไฟล์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เช่น 

การ save ไฟลใ์ส่ใน external hard 

disk หรือ save ใน google drive 

เป็นต้น 

2.จัดหาเครื่องสำรองไฟให้

คอมพิวเตอร์ 

-อ.ดร.นภัสรัญชน์ 

ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

-รองคณบดีฝ่าย

บริหารและการ

วางแผน 

 ม.ค.-ม.ีค.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

(กิจกรรมไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัตกิาร

ของคณะฯ ประจำปงีบประมาณ 

2565 จะขอจัดสรรงบจาก

สำนักงาน) 

ประเด็นความเสี่ยง: O9 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อร่างกายและชวีิตของบุคลากรและนักศกึษาในการปฏิบัตงิานนอกสถานทีแ่ละการฝึกสหกจิ 

ด้านความ

ปลอดภัย 

ความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยต่อร่างกายและ

ชวีติของบุคลากรและ

นักศกึษาในการ

ปฏบัิตงิานนอกสถานท่ี

และการฝกึสหกิจ 

1.ความเสี่ยงต่อการตดิ

เชื้อในสถานการณ์การ

ระบาด COVID-19 จาก

การลงพื้นท่ีปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรและ

นักศกึษาท่ีปฏบัิตสิหกิจ

ศกึษา 

2.ความเสี่ยงต่ออุบัตเิหตุ

ของบุคลากรและ

นักศกึษาในการลงพื้นท่ี

ปฏบัิตงิานและปฏบัิตสิห

กิจศกึษา 

 

 

 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง (Risk 

Reduction/Control) 

1.การจัดเตรียมความพร้อมและ

จ ัดทำประก ันส ุขภาพ/ประกัน

อ ุบ ัต ิ เหต ุสำหร ับบ ุคลากรและ

นักศึกษาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

และปฏบัิตสิหกิจศกึษา 

 

-อ.ดร.กล้าณรงค์ 

วงศ์พทัิกษ์ 

-อ.ดร.ธรรมศักดิ์ 
สายแกว้ 
-อ.สุทธิดา แก้วมุง

คุณ 

-รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

พ.ย. 64-ม.ค.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: 1O ความเสียหายต่อชีวิตนักศกึษาจากปัญหาสุขภาพจิต 

ด้านความ

ปลอดภัย 

ความเสียหายต่อชวีิต

นักศกึษาจากปัญหา

สุขภาพจิต 

1.เศรษฐกิจย่ำแย่ 

2.เกิดปัญหาโรคระบาด 

COVID-19 

3.เกิดปัญหาด้าน

การเมืองและสังคม 

4.นักศกึษาจัดการ

ความเครียดของตนเอง

ไม่ได้ 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง (Risk 

Reduction/Control) 

1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

- จัดกิจกรรม “อบรมทักษะการ

ดูแลสุขภาพจิตในนกัศกึษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์" (ไม่มใีนแผน

ประจำปงีบประมาณ 2565 จะขอ

จัดสรรงบจากสำนักงาน) 

2.กิจกรรมป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต 

- ประเมินภาวะสุขภาพจติใน

นักศกึษาคณะสาธารณสขุในระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศกึษา 

- จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพจิตโดย

นักจิตบำบัด/จิตแพทย์ เดอืนละ 1 

ครัง้ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ไม่มใีน

แผนประจำปงีบประมาณ 2565 

จะขอจัดสรรงบจากสำนักงาน) 

-อ.สุทธิดา แก้วมุง

คุณ 

-รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 
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ความเสี่ยงด้านการเงนิ (F) : 

ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: F1 จำนวนเงินทุนวิจัยทีไ่ด้รับจากภายนอก 

ด้านการวจิัย จำนวนเงินทุนวจิัยท่ี

ได้รับจากภายนอก 

1.งานวจิัยไม่ตอบโจทย์

ของแหล่งทุน 

2.นักวิจัยไม่มเีวลาในการ

จัดทำผลงานวจิัย 

3.สิ่งสนับการวจิัยไม่

เพยีงพอ 

4.สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ 

5.ภาครัฐลดจำนวนเงิน

ในการสนับสนุนการทำ

วจิัย 

การกระจายหรือถ่าย

โอนความเสี่ยง 

(Risk Transfer) 

 

1. ก ิ จกรรมส ่ ง เสร ิ ม ให ้ แต ่ ละ

หลักสูตรจัดขอทุนวจิัย  

2.ประช ุมเพ ื ่อการพัฒนาหัวข ้อ

งานวิจัย และนวัตกรรมเชิงพื ้นที่

และเชิงประเด็น (งบประมาณปี 

2 5 6 5  จ ำ น ว น  8, 50 0  บ า ท ) 

3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ทำว ิจ ั ยและแหล ่ งท ุ นร ่ วมกั บ

หน่วยงานและพื้นที่ (งบประมาณปี 

2565 จำนวน 21,000 บาท) 

4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนสนับสนุน (งบประมาณปี 2565 

จำนวน 8,000 บาท) 

 

-อ.สุทธิดา แก้วมุง

คุณ 

-อ.นลพรรณ ขันติ

กุลานนท์ 

-รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

 

ต.ค. 64-ม.ีค.65 



 

  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  | 41 

ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

5.กิจกรรมอบรมการเขียน

โครงการวจิัยเพื่อขอจรยิธรรมใน

มนุษย์ (งบประมาณป ี2565 

จำนวน 7,400 บาท) 

6.กิจกรรมอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อ

ผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมการ

พัฒนาชุมชนเพื่อใชป้ระโยชน์เชงิ

พาณิชย์ และเผยแพร่ระดับชาติ

และนานาชาติ (งบประมาณป ี

2565 จำนวน 10,500 บาท) 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: F2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปทีี่ผ่านมา มีโครงการตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปที่บรรลุเปา้หมายระดับผลผลิต แต่ไมเ่กิดผลลพัธ/์ไม่มีข้อมูลผลลพัธ ์

ด้านการเงิน ผลการใช้จา่ย

งบประมาณในปีท่ีผ่าน

มา มีโครงการต้ังแต่ร้อย

ละ 80 ขึ้นไปท่ีบรรลุ

เป้าหมายระดับผลผลิต 

แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มี

ข้อมูลผลลัพธ์ 

1.สถานการณ์ระบาด

ของ COVID-19 ทำให้

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่

สามารถดำเนนิการได้

ตามแผน 

2.บุคลากรยังไม่เข้าใจ

กฎระเบียบและประกาศ

ท่ีเกี่ยวกับการเงินและ

พัสดุมาประกอบเพื่อเป็น

แนวทางการเบิกจ่ายได้

อย่างถูกตอ้ง 

3.ระเบียบการเบิก

งบประมาณด้วยวธีิการ

ดำเนินการแบบออนไลน์

เป็นเร่ืองใหม่ บุคลากร

จึงยังมคีวามสับสน 

 

 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง (Risk 

Reduction/Control) 

1.ให้ขอ้มูลการเบิกจ่ายแจกให้

บุคลากรทุกท่านได้ทราบกัน 

2.ชี้แจงแนวปฏิบัต ิระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย

งบประมาณด้วยวิธีการ

อเิล็กทรอนกิส์ 

3.ศกึษากฎระเบียบใหม่ๆเพิ่มขึน้และ

จัดทำสรุปเพื่อแจ้งต่อบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

4.ตดิตามประเมนิผลการดำเนินงาน 

5. ปรับปรุงผลการดำเนนิงานพร้อม

สรุปการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

-คุณพรทิพย์ กุศล

สิริสถาพร 

-รองคณบดีฝ่าย

บริหารและการ

วางแผน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
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ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (C) : 

ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล มกีารใช้ขอ้มูลบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความยินยอมจากเจ้าของของข้อมูล รวมทั้งการ share ข้อมูล

ส่วนตวัของบุคลากรโดยไม่ไดผ้่านความเห็นชอบจากเจา้ของข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail และรูปภาพ ผลงานทีม่ลีิขสทิธิ์ ผลการประเมิน Statement เงินเดือน เป็นตน้ 

ด้านกฎระเบียบ C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล มกีารใชข้้อมูล

บุคลากรโดยไม่ไดผ้่าน

ความยนิยอมจากเจ้าของ

ของข้อมูล รวมท้ังการ 

share ข้อมูลสว่นตัวของ

บุคลากรโดยไม่ไดผ้่าน

ความเห็นชอบจากเจ้าของ

ข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ 

e-mail และรูปภาพ ผลงาน

ท่ีมีลขิสิทธ์ิ ผลการ

ประเมนิ Statement 

เงินเดอืน เป็นตน้ 

 

 

 1.บุคลากรไม่ทราบถึง

ระเบียบและข้อกฎหมาย

เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง (Risk 

Reduction/Control) 

 1.ประชาสัมพันธ์ พรบ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ 

Infographic ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เช่น เว็บไซต์และ Facebook fan 

page ของคณะ ให้บุคลากรและ

เจ้าหนา้ท่ีรับทราบทุกคน 

2.กำหนดนโยบายของคณะฯ ใน

เร่ืองเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

3.บรรจุ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลในกิจกรรมของการ

ปฐมนเิทศอาจารย์ใหม ่ 

-อ.นาตยา ดวงประทุม 

-รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

และวิจัย 

 

พ.ย.64-ม.ค.65 
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ประเภทความ

เสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

แนวทางตอบสนองต่อ 

ความเสี่ยง 

(4) 

แผนงาน/กจิกรรม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก 

(6) 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

(7) 

ประเด็นความเสี่ยง: C1 ความเสี่ยงด้านการมคีวามตระหนกัถงึจรรยาบรรณวิชาการ/วิชาชีพ ด้านการคดัลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้านกฎระเบียบ C2 ความเสี่ยงด้านการมี

ความตระหนักถึง

จรรยาบรรณวชิาการ/

วชิาชีพ ด้านการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการ 

 1.บุคลากรไม่ทราบถึง

จรรยาบรรณวชิาการ/

วชิาชีพ ด้านการคัดลอก

ผลงาน 

2.บุคลากรขาดความ

ตระหนักถึงจรรยาบรรณ

วชิาการ/วชิาชีพ ด้าน

การคัดลอกผลงาน 

การลด/ควบคุมความ

เสี่ยง (Risk 

Reduction/Control) 

 1. ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณ

วชิาการ/วชิาชีพ ด้านการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการรูปแบบ 

Infographic ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เช่น เว็บไซต์และ Facebook fan 

page ของคณะฯ 

2. กำหนดนโยบายของคณะฯ ใน

เร่ืองเกี่ยวกับการการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการและวิจัยของ

ผู้อ่ืน 

3. สร้างความตระหนกัโดยการให้

ความรู้จรรยาบรรณวชิาการ/

วชิาชีพ ด้านการคัดลอกผลงาน

ทางวิชาการ 

อ.จันทรรัตน์   

จาริกสกุลชัย 

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และแผนฯ 

 

พ.ย.64-ม.ค.65 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  | 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  | 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


