
 

 
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. i +๗๐ ต่อ ๑๓๑๑ โทรสาร. ๐๓๔-๕๘๕๐๖๙ 
 

ที่   อว ๗๘.๓๘/ 
วันที ่             สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง      ขอจัดส่งรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผ่านผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข ๑) 
  ๒. แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข ๒) 

  ๓. รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๓)   
  ๔. แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๔) 
 
  ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๑๑/๐๐๐๙๔  ลงวันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยก าหนดนโยบายให้ทุกส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน นั้น 
 
 ในการนี้ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอจัดส่งรายงานการวิเคราะห์และการ
ประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพ่ือให้ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและน าเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
  
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรี ์ ลีละวัฒน์) 
  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 
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เอกสารหมายเลข 1 

 
 
   
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/

หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และด้านการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า การควบคุม

ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

 
 

     
                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรี์  ลีละวัฒน์) 
                                    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี   

      วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ....…… 
 

 
 
 
หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หนว่ยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มี

1.1.1 ผู้บริหารก าหนดแนวทางและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี อยู่บนหลัก

ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง

- การปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ

- การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก

1.1.2  มีการก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซ่ือตรง และรักษาจรรยาบรรณ และส่ือสารให้ทุกคนรับทราบ

ท่ีครอบคลุมถึง

- มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) 

- มีการก าหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปช่ัน

อันท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

1.1.3 มีการก าหนดบทลงโทษเม่ือเกิดการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

เก่ียวกับจริยธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการส่ือสารบทลงโทษให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับรับทราบ

1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม

 (code of conduct) โดยอย่างใดอย่างหน่ึง  

- การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแล

การปฏิบัติ (compliance unit)

- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ท่ีได้รับมอบหมาย

- การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม

 (การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา

มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

     แบบ Checklist ใช้ส าหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ท่ีมหาวิทยาลัย

และส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment)

รายการประเมิน

1.1 ความซ่ือสัตย์

และจริยธรรม

หนำ้ 1 of 9



ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หนว่ยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้ก ากับดูแลท่ีมีความเป็นอิสระ และมีการก าหนดบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอ านวยการ

ส่วนงาน

1.2.2 คณะกรรมการ หรือผู้ก ากับดูแล มีการก ากับดูแลและพัฒนาเร่ืองการควบคุม

ภายใน ครอบคลุมท้ัง 5 องค์ประกอบ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตาม

1.3.1 มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าท่ีใน

ส่วนงานท่ีส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสายการรายงานท่ี

ชัดเจน เป็นต้น

1.3.2 ผู้บริหารส่วนงานมีก าหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอ านาจอนุมัติ ไปยัง

ผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนแจ้งให้

ผู้เก่ียวข้องรับทราบ

1.4.1 มีนโยบายและก าหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากร

ท่ีมีความรู้และความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มี

ความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ

1.4.2 มีกระบวนการในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement

 - PA) ท่ีครอบคลุมเร่ือง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงานผู้รับการประเมิน

1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดแนวทางแก้ไขต่อบุคลากรท่ี

มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้

ผู้บริหารและพนักงานทราบ

1.4.4 มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

 เพ่ือก าหนดสัดส่วนในการเล่ือนข้ันเล่ือนเงินเดือน และ/หรือเล่ือนต าแหน่ง

1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้า 

หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญพิเศษ (succession plan)

1.2 ความรับผิดชอบ

ต่อการก ากับดูแล

องค์กร

1.3 การก าหนด

อ านาจและหน้าท่ี

1.4 การพัฒนา

บุคลากร

หนำ้ 2 of 9



ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หนว่ยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

1.5.1 มีการก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยส่ือสารให้บุคลากรรับทราบ และจัดให้มี

การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบข้อผิดพลาด

1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ือง โดยเช่ือมโยงกับ

ความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฎิบัติตามการควบคุมภายใน

1.5.3 มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี Happy work Place และไม่สร้าง

แรงกดดันในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมากจนเกินไป

2.1.1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือสามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์

ของส่วนงาน

2.1.2 มีการก าหนดสาระส าคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส าคัญ เช่น 

ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานและ

เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล

ให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้

2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือก าหนดผู้รับผิดชอบ ท าหน้าท่ีในการ

ส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร

2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเส่ียง ประเมิน

ระดับความเส่ียง และวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียง (หรือเห็นชอบอนุมัติ

แผนฯ ในล าดับสุดท้ายก่อนน าไปให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติ)

2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนท่ีส าคัญ ครอบคลุมท้ัง 4 ประเภท (Strategic Risk ,

Operational Risk ,Financial Risk ,Compliance Risk)

2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด และเทียบระดับความเส่ียงจากตารางแสดงระดับความเส่ียง เพ่ือจัดล าดับ

ความส าคัญของความเส่ียง (ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก)

2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการจัดการความเส่ียงตามแนวทาง

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท่ีสอดลคล้องกับระดับความเส่ียง คือ ยอมรับความเส่ียง 

(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)

 หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing)

1.5 การให้

ความส าคัญต่อการ

ควบคุมภายใน

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

2.1 วัตถุประสงค์

ของการด าเนินงาน

ชัดเจน

2.2 การระบุและ 

จัดการความเส่ียง
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2.3.1 มีการประเมินความเส่ียง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง และมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง) ของการด าเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าท่ี

- ท่ีอาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ 

- ท่ีอาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ของส่วนงาน

2.3.2 มีการส่ือสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทุจริต รวมท้ังบทลงโทษท่ี

ก าหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

2.3.3 มีการก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและ

สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการด าเนินการเพ่ือป้องกัน

หรือแก้ไขการทุจริต

2.4.1 มีการประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) 

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การควบคุมภายใน พร้อมท้ังระบุสาเหตุท่ีแท้จริง

ท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ความเส่ียง เพ่ือให้สามารถวางแนวทางการตอบสนองต่อ

ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน 

เช่น การปรับกระบวนการท างาน การจัดท าโครงการใหม่ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

การควบคุมภายใน และการด าเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอ

2.4.3 มีการประเมินการเปล่ียนแปลง ผู้บริหาร หัวหน้างาน (หมดวาระหรือ

ครบสัญญา) ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการ การควบคุมภายใน ตลอดจน

มีมาตรการเพ่ือรองรับอย่างเพียงพอแล้ว

2.3 การประเมิน

ความเส่ียงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต

2.4 การระบุและ

วิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงท่ีมี

ความส าคัญ
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3.1.1 มีมาตรการควบคุมท่ีสามารถท าให้ความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ

ส่วนงานอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน และ

ค านึงถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ

3.1.2 มีการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม

กระบวนการท างานต่างๆ เพ่ือสามารถป้องกันการทุจริต เช่น 

- มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และ

การบริหารท่ัวไป

- ก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และล าดับช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ

ไว้อย่างชัดเจน

- ข้ันตอนการจัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียด

การตัดสินใจจัดซ้ือ  

- ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น
  

3.1.3 มีการก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 

การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

3.1.4 มีการก าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และ

มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ

แต่ละข้ันตอนไว้

3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ีออกจากกันโดย

เด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน คือ 

(1) หน้าท่ีอนุมัติ 

(2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

3.1 การควบคุม

สามารถลดความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
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3.2.1 มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป เพ่ือช่วย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และก าหนดความเก่ียวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศน้ัน

3.2.2 มีการก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.2.3 มีการก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีน ามาใช้ให้มีความเหมาะสม

3.2.4 มีการก าหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

ให้มีความเหมาะสม (ก าหนดผู้ดูแลระบบ)

3.3.1 มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายท่ีรัดกุม เพ่ือให้สามารถ

น านโยบายน้ันไปปฏิบัติได้

3.3.2 มีการก าหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและผู้บริหาร เพ่ือป้องกันการหาโอกาส หรือน าผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือ

มหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้

เหมาะสมอยู่เสมอ

3.3.3 มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม

4.1.1 มีการก าหนดข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานท้ังข้อมูลจากภายในและ

ภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพ และเก่ียวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่าง ๆ

4.1.2 มีการพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและ

ความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารส าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

4.1.3 มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ส าหรับ

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา ผลกระทบ

ต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่าง ๆ

4.1.4 มีการด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระ

การประชุม น าส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า

อย่างน้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

3.3 การก าหนด

นโยบายและ

กระบวนการปฏิบัติ

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)

4.1 สารสนเทศ

3.2 มีการควบคุม

ท่ัวไปด้าน IT
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4.1.5 มีการด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการฯส่วนงาน ท่ีครอบคลุม

ประเด็นส าคัญและมติท่ีประชุมอย่างครบถ้วน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง

เก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ฯ ได้

4.1 สารสนเทศ
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4.2.1 มีการส่ือสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ

ต่อการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในน้ัน สามารถด าเนิน

ไปได้ตามท่ีวางไว้ โดยมีกระบวนการการส่ือสาร และมีช่องทางการส่ือสาร

ท่ีเหมาะสม

4.2.2 มีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการฯส่วนงานอย่างสม่ าเสมอ และ

คณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น

 การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจาก

ท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมท้ังการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4.2.3 มีการจัดช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพ่ือให้บุคลากรภายใน

ส่วนงานแจ้งข้อมูลเม่ือพบเห็นการปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกต้อง หรือเบาะแสเก่ียวกับการ

ทุจริตภายในส่วนงานได้อย่างปลอดภัย

4.3.1 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

การควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุน

การควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น

4.3.2 จัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย

5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ

 และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ

ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น   

5.1.2 มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ 

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

5.1.3 มีการก าหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม (ท้ังการด าเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการท างาน) ด าเนินการโดย

ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)

5.1 การติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน แบบ

ประเมินตนเอง หรือ

อย่างเป็นอิสระ

4.2 การส่ือสาร

ข้อมูลภายในองค์กร

4.3 การ

ติดต่อส่ือสาร

ภายนอกองค์กร

 องค์ประกอบท่ี 5  กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
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ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หนว่ยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

5.1 การติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน แบบ

ประเมินตนเอง หรือ

อย่างเป็นอิสระ (ต่อ)

5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และก าหนดแนวทาง

การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2.1 มีการประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ

เพ่ือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย

ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ

5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิด

เหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระท าผิดวินัยในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึง

อาจส่งผลต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน

5.2.3 ก าหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อ

ผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดท าทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่อง

ส าคัญไว้ท่ีส่วนงาน

ลงช่ือผู้ประเมิน......................................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์)     

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

5.2 การส่ือสารผล

การติดตามไปยัง

ผู้เก่ียวข้อง
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เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 1 
 

 
ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence 

ความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ ส่วนรวม และหลักสูตรอยู่ ในระดับ
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2. สนับสนุนหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนางานบริการ และสวัสดิการนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด          

              
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 2 
 

ภารกิจด้าน/งาน งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☑ ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุมท่ี

มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาล่าช้ากว่า
ก าหนด (ระยะเวลา
เกิน 4 ปี) เนื่องจาก
ไม่ผา่นเกณฑ์
คะแนน
ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนดไว ้

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)  
ส่งผลใหม้หาวิทยาลัย
ต้องยกเลิกการจัด
กิจกรรมจดัสอบ  
MU-ELT ซึ่งนักศึกษา
ไม่สามารถเข้ารับการ
สอบเพื่อให้มีผล
คะแนนภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด
ไว ้

(ตัวช้ีวัด 2.10) 
จ านวน 
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่สอบผ่าน
เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ
ตามที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด  

1 วิทยาเขตฯ เปิด
สนามสอบ MU-EL 
โดยมีการจัดสอบด้วย 
Computer Based ณ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ 2564 
2 กิจกรรม 
Internationalization 
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ:  
อบรมภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร  
3 กิจกรรม 
Internationalization 
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ: อบรม
เทคนิคการสอบ 
TOEIC 

จากการด าเนินการ
กิจกรรม พบว่า 
นักศึกษาชั้นปีที ่4 
(รหัส 61) จ านวน 
230 คน ผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
135 คน (ร้อยละ 
58.7)  

5 5 
(ประสิทธิ 

ผล) 

สูงมาก มีการวางแผน และ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
และสร้างทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 2565 
ล าดับต่อไป 
 

งานการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2565 
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หน้า 3 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หนว่ยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตวัช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน  
2. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence 

ความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม และหลักสูตรอยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2. สนับสนุนหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 

3. พัฒนางานบริการ และสวัสดิการนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
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ภารกิจด้าน/งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
  

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
 

(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน

งาน 
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาล่าช้า
กว่าก าหนด
(ระยะเวลาเกิน 
4 ปี)เนื่องจากไม่
ผ่านเกณฑ์
คะแนน
ภาษาอังกฤษ
ตามที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 

(ตัวชี้วัด 2.10) 
จ านวน 
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ
ตามที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่อง 
1 กิจกรรม 
Internationalization 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ:  
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  
2 กิจกรรม 
Internationalization 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ: 
อบรมเทคนิคการสอบ 
TOEIC 
3. มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

แผน             5 5 
(ประ
สิทธิ 
ผล) 

สูง
มาก 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบการบริหารที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Hardware & Software) เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware & Software) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวของวิทยาเขตกาญจนบุรี 

3.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียน การสอน การวิจัย 

1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร ให้มีความยั่งยืน 

2.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามผังแม่บท 

4.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัวได้ในอนาคต 

5.เพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีเสถียรภาพต่อการจัดการเรียน การสอน 
การวิจัย 

6.เพื่อให้เกิดความสะดวก และความพึงพอใจต่อผู้อยู่อาศัย 
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ภารกิจด้าน/งาน สนับสนุนการเรียนการสอน 
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk 
Indicators : KRI ) 

(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การ

ควบคุมที่
มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 

1.ระบบผลิต
น้ าประปาไม่
สามารถผลิตน้ าได้ 
 
 

1)ปัจจัยภายใน 
-งบประมาณ 
-ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร 
-อุปกรณ์
เส่ือมสภาพ ช ารุด 
2)ปัจจัยภายนอก 
-ระดับน้ า 
ต่ ากวา่ระบบ
เครื่องสูบ 
-ระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 
 
 
 

1)จ านวนครั้งของการตรวจพบอุปกรณ์
เส่ือมสภาพ 
2)การตรวจวัดระดับน้ า (ขอ้มูลจากการ
ปล่อยน้ าของเขื่อนฯ) 

1)แผนการท า PM 
ของอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท 
มีคู่มือ 
2)การประสานงาน
กับการไฟฟา้
ภูมิภาค 
3)มีการตรวจสอบ
ระดับน้ าทุกวัน 

จากการควบคุม
ระบบ Pm ตอ้ง
ศึกษาอุปกรณ์แต่
ละชนิด ประเภท 
อย่างจริงจัง โดย
ที่จ าเป็นต้องท า
การเปลี่ยน หรือ
บ ารุงรักษาตาม
รอบ อาจจะใช้
ระบบ RCM 
(Reliability-
centered 
maintenance ) 

1 1 
(ประสิทธิผล) 

ต่ า 1)จัดรอบการท า Pm 
โดยท าการ Check list 
ให้ชัดเจนทุกวัน 
2)จัดท าค าขอ
งบประมาณ โดยเสนอ
แผนการด าเนินงาน 
การปรับปรุงตามรอบ
อายกุารใช้งาน 
3)ส่งเสริมการฝึกอบรม 
พัฒนาบุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
 

นายอ านวย 
วชิรพันธุ ์
วิชาญ 

ปีงบประมาณ
2565 

เหตุการณ์ สาเหตุ ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk กิจกรรม ผลประเมิน ระดับ ระดับ ระดับ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
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ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

 
 
 
 

(12) 

Indicators : KRI ) 
(13) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

 
 

(14) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
 

(15) 

โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ผลกระทบ 
 
 
 

(17) 

ความเสี่ยง
(หลัง 
การ

ควบคุมที่
มีอยู่) 
(18) 

การจัดการ 
 
 
 

(19) 

 
 
 
 

(20) 

ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 

2.ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง
ภายในวิทยาเขต
ฯ ดับ 

1)ปัจจัยภายใน 
-การตรวจสอบ
บ ารุงรักษา ตู้
จ่าย
กระแสไฟฟ้า 
ตามอาคาร
ต่างๆ 
-ตน้ไม้ตามแนว
สายส่งแรงสูง 
2)ปัจจัย
ภายนอก 
-ปัญหาการส่ง
จ่ายของการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
เนื่องจากจ่าย
ร่วมกับพื้นท่ีอื่น 

จ านวนครั้งของไฟฟ้าดับ ท่ีส่งผลตอ่
การเรยีนการสอน การวิจัย  

-การบ ารุงรักษา
ระบบรายปี  
-การตรวจสอบ
แนวสายส่งแรง
สูง 
-การตรวจสอบ 
สอบถามจาก
กลุ่ม Line ของ
การไฟฟ้า อ.ไทร
โยค 
-การติดตั้ง
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า และ UPS 
ประจ าอาคาร
ปฏิบัติการ 
พร้อมการ
บ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
 

 

-มีการ
บ ารุงรักษา
อยา่งต่อเนื่อง 
แต่ยังพบ
ปัญหาด้าน
ปัจจัยภายนอก
อยู่ ท าให้ส่งผล
ต่อการเรียน
การสอน 

2 1 
(ประสิทธิผล) 

ต่ า 
 

-ส ารวจปญัหาที่
ส่งผลกระทบ เช่น 
การจัดการ การ
เรียนการสอน การ
วิจัย 
-การจัดเตรียมค าขอ
งบประมาณ ด้าน
ระบบส ารอง และ
ระบบบ ารุงรักษา 
-บ ารุงรักษาตาม
แผนที่วางไว ้

นายวิชิต  
สุขกรม 

ปีงบประมาณ
2565 
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk 
Indicators : KRI ) 

(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
3.ความปลอดภัย
ของเส้นทางการ
สัญจรภายในพื้นที ่
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

1.ป้ายจราจรและ
ป้ายเตือนไม่ได้
มาตรฐานตามที่
กรมขนส่งก าหนด 
2.เส้นจราจรบน
ถนนไม่ชัดเจน 
3.การมุ่งเน้นการ
ตรวจตราและ
ความสะอาดของ
เส้นทางอย่าง 
ต่อเนื่อง 
4.การเคร่งครัดใน
การขับขี่ให้
ปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ 
5.สภาพเส้นทางมี
ความโค้งและลาด
ชัน 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงเท่ากบั 0 -จัดท าปา้ยจราจร
และป้ายแจ้งเตือน 
เพิ่มขึ้นจากที่มอียู ่
-ตรวจสอบสภาพ
เส้นทาง พร้อมท า
ความสะอาด 

-ป้ายจราจร และ
สัญลักษณ์ ด้าน
การจราจร ยังไม่
คลอบคลุมทั่ว
พื้นที่ 
-ยังมีการขับรถ
เร็ว และมากการ
ซ้อนท้ายใน
จ านวนหลายคน  
ทั้งใน นศ 
บุคลากรภายใน
วิทยาเขตฯ และ
บุคคล 
ภายนอก เช่น รถ
ส่งของ  

3 2 
(ความ

ปลอดภัย) 

ปานกลาง 1.รณรงค์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 
และการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.รณรงค์ใน 
การขับขี่ให้ลดความเร็ว
และสวมหมวกนิรภยั 
3.ตรวจสอบเส้นทาง
การจราจรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการท า
ความสะอาดถนน และ
ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ล้ าเข้ามา
ในเส้นถนน 
4.ขยายพื้นผวิ
การจราจรเพื่อลดความ
เส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหต ุ
5.ทาสีเส้นจราจร  
6.ติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร 
7.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเส้นจราจร 
 
 
 

งานกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 
2565 
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key Risk 
Indicators : KRI ) 

(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
4.การรองรับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคจาก
เช้ือไวรัสต่างๆ 

1.เกิดการแพร่
ระบาดจากเช้ือ
ไวรัส ซ่ึงมีพาหะ
เป็นคน 
2.ไวรัสมี
หลากหลายชนิด 
และพัฒนาเชื้อได้ 
3.ไม่มีอาการบ่งชี้ที่
ชัดเจนว่าเป็นผู้ติด
เช้ือ 
3.มีการระบาด
อย่างรวดเร็วและ
เป็นวงกว้าง 

จ านวนผู้ติดเช้ือจากการระบาดเท่ากับ 0 
(นับเฉพาะพื้นทีภ่ายในวิทยาเขตฯ) 

1.จุดคัดกรอง
บุคคลด้านหน้า
มหาวิทยาลัย 1.1 
ก าหนดให้พนกังาน
รักษาความ
ปลอดภัยสวมใส่
หน้ากากอนามัยทุก
คน 1.2 พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยต้อง
ตรวจสอบอุปกรณ์
วัดอุณหภูม ิเจล
แอลกอฮอล ์
แอลกอฮอล์ฆา่เช้ือ 
และสติ๊กเกอร์คัด
กรองให้มีความ
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 1.3 พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยต้อง
ด าเนินการตรวจวัด
อุณหภูมิของผู้เข้า
ใช้พื้นที่ภายใน
วิทยาเขตฯ ทกุคน 
1.4 

-การด าเนินการ
ยังไม่ครอบคลุม
และยังมีบุคลากร
ไม่ใส่ใจใน
มาตรการ 

1 2 
(ความ

ปลอดภัย) 

ต่ า -ออกมาตรการและ
แนวปฏบิัติอยา่ง
เคร่งครัด 
1.จุดคัดกรองบุคคล
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
1.1 ก าหนดให้พนกังาน
รักษาความปลอดภยั
สวมใส่ Face shield 
ทุกคน 1.2 พนักงาน
รักษาความปลอดภยั
ต้องตรวจสอบอุปกรณ์
วัดอุณหภูม ิเจล
แอลกอฮอล ์
แอลกอฮอล์ฆา่เช้ือ 
และสติ๊กเกอร์คัดกรอง
ให้มีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 1.3 พนกังาน
รักษาความปลอดภยั
ต้องด าเนินการตรวจวัด
อุณหภูมิของผู้เข้าใช้
พื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ 
ทุกคน 1.4 
บุคคลภายนอกที่จะเข้า
ใช้พื้นที่ภายในวิทยา
เขตฯ ต้องลงชื่อและ

งานกายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ
2565 
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บุคคลภายนอกที่
จะเข้าใช้พื้นที่
ภายในวิทยาเขตฯ 
ต้องลงชื่อและ
รายละเอียดใน
แบบฟอร์มที่
ก าหนดทุกคน  1.5 
กรณีมีบุคคลที่มี
อุณหภูมิสูงกวา่ 
37.5 องศา
เซลเซียส ต้อง
ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัย 
2.ด้านห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/
ห้องประชุม 2.1 
ด าเนินการฉีดพ่น
ยาฆ่าเช้ือโอโซน 
ครั้งละ 5 นาที/
ห้อง 2.2 ท าความ
สะอาดห้องโดยใช้
น้ ายาฆา่เช้ือเช็ดจุด
ผิวสัมผัสและโต๊ะ
เรียน 3.พื้นที่
ส่วนกลาง 3.1 จุด
คัดกรองเข้าอาคาร 
3.1.1 ท าความ
สะอาดโดยใช้น้ ายา
ฆ่าเช้ือเช็ดจุด
ผิวสัมผัสทุกจุด  
3.2 โรงอาหาร 

รายละเอียดใน
แบบฟอร์มที่ก าหนดทุก
คน  1.5 กรณีมีบุคคลที่
มีอุณหภูมิสูงกวา่ 37.5 
องศาเซลเซียส ต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอน
ที่มหาวิทยาลัย 
2.ด้านห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
ประชุม 2.1 จัด
ห้องเรียนให้มีการเว้น
ระยะหา่ง (Social 
Distancing) ตั้งแต่ 
1.50 - 2 เมตร 2.2 
ด าเนินการฉีดพ่นยาฆา่
เช้ือโอโซน ครั้งละ 5 
นาที/ห้อง 2.3 ตั้งจุด
กดเจลแอลกอฮอล์
ด้านหน้าหอ้ง 2.4 ท า
ความสะอาดห้องโดยใช้
น้ ายาฆา่เช้ือเช็ดจุด
ผิวสัมผัสและโต๊ะเรียน 
2.5 ปรับปรุงห้องเรียน
ให้เป็นห้องที่สามารถ
รองรับระบบ Webex 
ได ้2.6 เว้นระยะห่าง 
(Social Distancing) 
บนเก้าอี้ โดยนั่ง 1 ที ่
เว้น 1 ที่  
3.ด้านพื้นที่ส่วนกลาง 
3.1 จุดคัดกรองเข้า
อาคาร 3.1.1 ท าความ
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3.2.1 ด าเนินการ
ติดต้ังฉากกั้น ตาม
นโยบายเว้น
ระยะหา่ง (Social 
Distancing) 3.2.2 
ท าความสะอาด
โดยใช้น้ ายาฆ่าเช้ือ
เช็ดจุดผิวสัมผัสทุก
จุด 3.4.ด้าน
ยานพาหนะ 3.4.1 
ท าความสะอาดรถ
และที่นั่ง โดยใช้
น้ ายาฆา่เช้ือเช็ดจุด
ผิวสัมผัส 

สะอาดโดยใช้น้ ายาฆ่า
เช้ือเช็ดจุดผิวสัมผัสทุก
จุด 3.1.2 พื้นที่นั่ง
ส่วนกลาง ติดสติ๊กเกอร์
การเว้นระยะห่าง 
(Social Distancing) 
บนเก้าอี้ โดยนั่ง 1 ที ่
เว้น 1 ที่ 3.1.3 
ก าหนดให้พนกังาน
รักษาความปลอดภยั 
และแม่บ้านสวมใส่ 
Face shield ทุกคน 
3.2 โรงอาหาร 3.2.1 
ด าเนินการติดตั้งฉาก
กั้น ตามนโยบายเว้น
ระยะหา่ง (Social 
Distancing) 3.2.2 ท า
ความสะอาดโดยใช้
น้ ายาฆา่เช้ือเช็ดจุด
ผิวสัมผัสทุกจุด 3.2.3 
ติดต้ังจุดกดเจล
แอลกอฮอล์แบบลด
การสัมผัส 3.3 ร้านค้า
สวัสดิการ  3.3.1 
ก าหนดให้ผู้ขายอาหาร
ต้องสวมใส่ Face 
shield ทุกคน 3.3.2 
ก าหนดให้ร้านค้าทกุ
ร้านจัดท าฉากพลาสตกิ
ใสกั้นบริเวณด้านหน้า
จุดที่ให้บริการลูกค้า 
3.3.3 ติดสติ๊กเกอร์การ
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เว้นระยะหา่ง (Social 
Distancing) ตั้งแต่ 
1.50 - 2 เมตร ที่จุดรอ
คิวรับอาหารหรือ
เครื่องดื่ม 3.3.4 
ก าหนดให้ร้านค้า
จัดเตรียมเจล
แอลกอฮอล์ประจ าร้าน
ทุกร้าน 3.4 ด้านการ
ให้บริการยานพาหนะ 
3.4.1 ท าความสะอาด
รถและที่นั่ง โดยใช้
น้ ายาฆา่เช้ือเช็ดจุด
ผิวสัมผัสทุกจุด 3.4.2 
ติดสติก๊เกอร์การเว้น
ระยะหา่ง 
(SocialDistancing) 
บนเก้าอี้ โดยนั่ง 1 ที ่
เว้น 1 ที่ 3.4.3 ติด
สติ๊กเกอร์แบ่งแยกทาง
ขึ้นและทางลง จัดท า
ลูกศรให้ชัดเจน 3.4.5 
จัดเตรียมเจล
แอลกอฮอล์ประจ ารถ
ทุกคัน 3.4.6 
ก าหนดให้พนกังานขับ
รถสวมใส่ Face 
shield ก าหนด 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 

(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
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(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบการบริหารที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Hardware & Software) เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware & Software) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 

1.พัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวของวิทยาเขตกาญจนบุรี 

3.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียน การสอน การวิจัย 

1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร ให้มีความยั่งยืน 

2.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามผังแม่บท 

4.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัวได้ในอนาคต 

5.เพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีเสถียรภาพต่อการจัดการเรียน การสอน 
การวิจัย 

6.เพื่อให้เกิดความสะดวก และความพึงพอใจต่อผู้อยู่อาศัย 
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ภารกิจด้าน/งาน  สนับสนุนการเรียนการสอน 
  

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความ
เสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
 

(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1.ระบบ
ผลิต
น้ าประปา
ไม่
สามารถ
ผลิตน้ าได ้

จ านวนครั้ง
ของการ
หยุดการ
เรียนการ
สอน โดยไม่
แจ้ง
ล่วงหน้า 
เป็นศูนย์  

1)จัดรอบการ
ท า PMโดยท า
การ Check 
list ให้ชัดเจน
ทุกวัน 
2)จัดท า 
ค าขอ
งบประมาณ 
โดยเสนอ
แผนการ
ด าเนินงาน 
จากผลการ
ปฏิบัติ 
ประจ าป ี

แผน 
 
 
 
 
 

            1 
 

1 
(ประสิทธิผล) 

ต่ า       
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการความ

เสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาสเกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

  3)ฝึกอบรม
ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ
บ ารุงรักษา
เครื่องจักรใน
ระบบผลิต
น้ าประปา 
-ลดการใช้
พลังงาน 
-เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร 
 

แผน                      
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2.ระบบ
จ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง
ภายใน 
วิทยาเขตฯ 
ดับ (ปัจจัย
ภาย 
ในพื้นที่
วิทยาเขต
กาญจนบุรี 
หมายถึง ท่ี
เกิดขึ้นจาก
การบริหาร
จัดการและ
ควบคุมของ
งาน
กายภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม 
ไม่รวมถึง
อุบัติการณ์ที่
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน
ของการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) 

จ านวนครั้ง
ของไฟฟ้า
ดับ ท่ีส่งผล
ต่อการเรียน
การสอน 
การวิจัย ≤ 
5 ครั้ง/ป ี

1.ส ารวจ และ
หาสาเหตุ
ปัญหาทีจ่ะ
เกิดขึ้นจาก
ปัจจัย และจะ
กระทบการ
จัดการ การ
เรียนการสอน 
การวิจัย และ
การจัดเตรียม
ค าขอ
งบประมาณ 
เพื่อรองรับ
ระบบส ารอง
ไฟฟ้าในพื้นที่
จ าเป็น 
2.ตรวจสอบ
ระบบสายส่ง
และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
 
 
 
 

แผน             2 
(จาก
ปี64 
พบมีงู 

กระรอก 
ท าให้

เกิดเหตุ 
จ านวน 
2 ครั้ง 
จากเป้า 
5ครั้ง/

ปี) 

1 
(ประ
สิทธิ 
ผล) 

ต่ า       
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

3.ความ
ปลอดภัย
ของ
เส้นทาง
การสญัจร
ภายใน
พื้นที ่
วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
เท่ากับ 0  
(Zero 
Accident) 

1)ตรวจสอบของ
ผิวจราจรและ
จุดเสี่ยงของ
เส้นทางอย่าง
ต่อเนื่อง 
2)รณรงค์และ
สร้างวินัยของ
การขับขี่สัญจร
อย่างปลอดภัย 
- ป้ายเตือน 
- สัญญาณไฟ
ต่าง ๆ 
3)มีการ
ตรวจสอบข้อมูล
พร้อมประชุมใน
คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ 
เพื่อเสนอ
แผนการ
ด าเนินการด้าน
ความปลอดภยั
จราจร 

 
 

แผน             3 2 
(ความ

ปลอดภัย) 

ปาน
กลาง 
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome

) 
 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระท
บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทย
าลัย 

4.การ
รองรับ
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคจากเชื้อ
ไวรัสต่างๆ 
(COVID-19) 

มี
กระบวนการ
ตรวจคัด
กรองบุคคล
ที่เข้ามา
ภายในพื้นที่
ของวิทยา
เขต
กาญจนบุรี 
100% และ
มีการท า
ความสะอาด
ฆ่าเช้ือตาม
รอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.มี
กระบวนการ
ตรวจคัดกรอง
การเข้ามาใน
ภายในพื้นที่
ของวิทยาเขต
กาญจนบุรี
จากบุคคล 
ภายนอก
100% โดยมี
จุดคัดกรอง 
ด้านหน้าประตู
ทางเข้ามหา 
วิทยาลยั และ
มีจุดคัดกรอง
ทุกอาคารที่อยู่
ภายในความ
รับผิดชอบของ
ทางวิทยาเขต
กาญจนบุร ี

 

แผน             1 2 
(ความ

ปลอดภัย) 

ต่ า       
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 2.มี
กระบวนการ
เตรียมความ
พร้อมของ
พื้นที่ต่างๆ 
เพื่อรองรับการ
ใช้งาน โดย
การท าความ
สะอาดและอบ
น้ ายาเพือ่ฆ่า
เช้ือโรคในทุก
อาคาร และ
ติดต้ังจุดกด
เจล 
ล้างมือ
แอลกอฮอล์ฆา่
เช้ือในทุกพื้นที่
ของการ
ให้บริการ 
-อาคาร
อ านวยการ 
-ห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัต ิ
การ 
-ห้องประชุม 
-โรงอาหาร 
-หอพกั
นักศึกษา 
-รถรางเพื่อ
การรับ-ส่ง
นักศึกษา 
บุคลากร  

แผน                      
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy advocacy and leaders in professional / Academic services 

World Class Research & Creative Innovation                 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academic Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากร
แห่งภูมิภาคตะวันตก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touch สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับภูมิภาคตะวันตกรองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภูมิภาค 
2. เช่ือมโยงเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชุมชน สังคม และภูมิภาคตะวันตก 
 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการ
สนับสนุนการท าวิจัย และบริการวิชาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตก สร้างองค์ความรู้
ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านในการท าวิจัย และบริการวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
อันน าไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรใน
ภูมิภาคตะวันตกของอาเซยีนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนและประเทศชาต ิ
2. รวบรวม เผยแพร่ ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
3. ส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวชิาการร่วมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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ภารกิจด้าน/งาน   วิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ    
  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
1.ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติไม่
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
(KPI) ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 

1. ขาดความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง
ในการท าวิจัย
ร่วมกันใน 
ระดับนานาชาติ
กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
2. ขาดการบูรณา
การความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์เพ่ือให้
เกิดการท างาน

1. อาจารย์
ไม่สามารถ
บรรจุชื่อใน
เล่มหลักสูตร
ได้ หากไม่มี
ผลงาน
ตีพิมพ์
ย้อนหลัง 5 
ปี 
2. วิทยาเขต
กาญจนบุรี 
มีผลลัพท์ไม่

1. สนับสนุนเงิน
รางวัลส าหรับผู้
ตีพิมพ์บทความ
วิจัย 
2. ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 
 

การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงสามารถ
ควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ
ได้ 
 

2 4 
(ประ 
สิทธิ 
ผล) 

สูง จัดท าแผนการ
ตีพิมพ์ผลงานให้
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

งานวิจัย 
นวัตกรรมและ
บริการ
วิชาการ 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
64  
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วิจัยในรูปแบบ 
cluster 
 

ผ่านตาม
เป้าหมาย  
(KPI) ที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2.เงินทุนวิจัยไม่
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
(KPI) ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 
 
 

1. นโยบายของ
แหล่งทุนที่
เปลี่ยนไป 
2. ขาดการบูรณา
การความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์เพ่ือให้
เกิดการท างาน
วิจัยในรูปแบบ 
cluster 
 

1. เงินทุน
วิจัยไม่บรรลุ
ตาม
เป้าหมาย 
 

1. มีการจับ
คู่ความร่วมมือ
ระหว่าง
หน่วยงานให้
สอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญ
ของอาจาร์ 
 

การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงสามารถ
ควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ
ได้ 
 

3 4 
(ประ 
สิทธิ 
ผล) 

สูงมาก ผลักดันให้
อาจารย์ทุกกลุ่ม
ได้รับทุน 
1. อาจารย์รุ่น
ใหม่ - ทุน
ส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ 
2. อาจารย์ร่น
กลาง - ทุน
ความร่วมมือ
ต่างประเทศ/ 
ทุน mini RC 
3. อาจารย์รุ่น
ใหญ่ - ทุน 
Reseacrh 
Cluster/ทุน
สนับสนุน
นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 

งานวิจัย 
นวัตกรรมและ
บริการ
วิชาการ 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 
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รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O) ☑ ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
1.เอกสารทาง
การเงินไม่ครบถ้วน 
 

ผู้ท าวิจัย/ผู้
ประสานงาน
ภายในทีม ขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดเก็บเอกสาร
ทางการเงินที่
ถูกต้อง 
 

ใบส าคัญรับ
เงินที่ไม่
สามารถเบิก
ได้-ต้องส่ง
แก้ไข 
 

จัดส่งตัวอย่างให้
นักวิจัยรับทราบ 
 

การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงสามารถ
ควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ
ได้ 
 

3 3 
(มูลค่า
ความ

เสียหาย
ทางการ

เงิน) 

สูง 1. จัดส่งคู่มือ
การด าเนินงาน
ให้ผู้วิจัย/ผู้
ประสานงานใน
ทุกๆ โครงการ 
 

งานวิจัย 
นวัตกรรมและ
บริการ
วิชาการ 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 
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รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)   ด้านการเงิน (F) ☑ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ทีมี่อยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
1.การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ
ให้บริการรับท าวิจัย
และให้บริการทาง
วิชาการ อาจถูก
ด าเนินการสอบวินัย 
และผู้ว่าจ้าง 
ฟ้องร้องได้ 
 

1.อาจารย์ไม่มี
ประสบการณ์ใน
การรับท าวิจัย/
บริการทาง
วิชาการ ท าให้ไม่
ทราบข้อบังคับ/
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 
 

1.การยื่น
ข้อเสนอ
เทคนิคราคา 
โดยไม่ได้การ
มอบอ านาจ
ตาม
ข้อบังคับฯ 
2.ข้อเสนอ
เทคนิค 
ราคา ไม่มี
ความ
สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

1.ชี้แจงขั้นตอน
ปฏิบัติให้อาจารย์
รับทราบ 
 

การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงสามารถ
ควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ
ได้ 
 

2 4 
(ชื่อเสียง
และภาพ 
ลักษณ์) 

สูง ประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้
อาจารย์
รับทราบเป็น
ประจ าและ
ต่อเนื่อง 
 

งานวิจัย 
นวัตกรรมและ
บริการ
วิชาการ 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy advocacy and leaders in professional / Academic services 

World Class Research & Creative Innovation 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academic Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากร
แห่งภูมิภาคตะวันตก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touch สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับภูมิภาคตะวันตกรองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภูมิภาค 
2. เช่ือมโยงเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชุมชน สังคม และภูมิภาคตะวันตก 
 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 

      งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ในการสนับสนุนการท าวิจัย และบริการวิชาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตก สร้างองค์
ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันใหเ้กิดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านในการท าวิจัย และบริการวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม อันน าไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้แห่งภมูิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิชาการอย่าง
ยั่งยืน 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรใน
ภูมิภาคตะวันตกของอาเซยีนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนและประเทศชาต ิ
2. รวบรวม เผยแพร่ ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
3. ส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวชิาการร่วมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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ภารกิจด้าน/งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
  

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ ์
ความ
เสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวช้ีวัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
 

(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสีย่ง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่
ได้(Out 
come) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1.
ผลงานวิจั
ยตีพิมพ์
ระดับ
นานาชาติ
ไม่ส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 
(KPI) ที่
มหาวิทยา
ลัย
ก าหนด 

1. อาจารย์
ไม่สามารถ
บรรจุช่ือใน
เล่มหลักสตูร
ได้ หากไม่มี
ผลงาน
ตีพิมพ์
ย้อนหลัง 5 
ปี 
2. วิทยาเขต
กาญจนบุรี มี
ผลลัพท์ไม่
ผ่านตาม

จัดท าแผนการ
ตีพิมพ์ผลงาน
ให้สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 
 

 

แผน 
 
 

            2 4 
(ประ
สิทธิ 
ผล) 

สูง       

ผล 
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เป้าหมาย  
(KPI) ที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

2.เงนิทุน
วิจัยไม่
ส าเรจ็
ตาม
เป้าหมาย 
(KPI) ที่
มหาวิทยา
ลัย
ก าหนด 

1. เงินทุน
วิจัยไม่บรรลุ
ตาม
เป้าหมาย 

ผลกัดันให้
อาจารย์ทุก
กลุ่มได้รับทุน 
1. อาจารย์รุ่น
ใหม่ - ทุน
ส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม ่
2. อาจารย์ร่น
กลาง - ทุน
ความร่วมมือ
ต่างประเทศ/ 
ทุน mini RC 
3. อาจารย์รุ่น
ใหญ่ - ทุน 
Reseacrh 
Cluster/ทุน
สนับสนุน
นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 

แผน 
 
 

            3 4 
(ประ
สิทธิ 
ผล) 

สูงมาก       

ผล 
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แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)   ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 

เหตุการณ ์
ความ
เสี่ยง 

 
 

(11) 

ตัวช้ีวัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
 

(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ 

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสีย่ง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่
ได้(Out 
come) 

 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วนงาน มหา 
วิทยาลัย 

1.เอกสาร
ทาง
การเงินไม่
ครบถ้วน 

ใบส าคัญรับ
เงินท่ีไม่
สามารถเบิก
ได้-ตอ้งส่ง
แก้ไข 

จัดส่งคู่มือการ
ด าเนินงานให้
ผู้วิจัย/ผู้
ประสานงาน
ในทุกๆ 
โครงการ 

แผน 
 
 

            3 3 
(มูลค่า
ความ
เสีย 
หาย
ทาง

การเงิ

น) 

สูง       

ผล 
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แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ ์
ความ
เสี่ยง 

 
 

(11) 

ตัวช้ีวัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
 

(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค ์

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสีย่ง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome

) 
 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1.การไม่
ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ 
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
การ
ให้บริการ
รับท าวิจยั
และ
ให้บริการ
ทาง
วิชาการ 
อาจถกู
ด าเนินการ
สอบวินัย 
และผู้ว่า
จ้าง 
ฟ้องร้องได้ 

1.การยื่น
ข้อเสนอ
เทคนิคราคา 
โดยไม่ได้การ
มอบอ านาจ
ตามข้อบังคับฯ 
2.ข้อเสนอ
เทคนิค ราคา 
ไม่มีความ
สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

ประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้
อาจารย์รับทราบ
เป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง 

แผน 
 
 

            2 4 
(ชื่อ 
เสียง
และ
ภาพ 

ลักษณ์
) 

สูงมาก       

ผล 
 
 

             



เอกสารหมาย 4 

หน้า6 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ช่ือส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ท่ีได้ หมายถึง  การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมท้ังให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน  
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneuruial Education           

ยุ ทธศาสตร์  3 Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic 
services 

2.1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
2.2.เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents 
3.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน ศูนย์บริการวิชาการ 
 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์  1 Academics Excellence ความเข้มแข็ งทางวิชาการบนฐาน
ทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย                               

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภูมิภาค    

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
    
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการ
และการวิจัยของวิทยาเขตฯให้มีประสิทธิภาพ 

1) เพ่ือจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดี เหมาะสม ปลอดภัยให้กับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การ และการวิจัยต่างๆ รวมถึงบริการวิชาการ 
3) เพ่ือให้งานวิจัยมีมาตรฐานทางวิชาการสูง และการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4) เพ่ือให้งานบริการด้านศูนย์วิเคราะห์และทดสอบทีม่าตรฐานระดับสากล  
5) เพ่ือให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการอย่างเข้มแข็ง 

เอกสารหมายเลข 3 
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ภารกิจด้าน/งาน งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกา
สเกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ

และ
ก าหนด
เสร็จ 

 
(21) 

1. เกิดความไม่
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุใน
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

จากความ
ประมาท / 
เครื่องมือช ารุด 
/ไฟฟ้ารัดวงจร/ 
ไฟไหม/้
โครงสร้าง
อาคารช ารุด/
ระบบ

จ านวนครั้งของ
อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น ท าให้
เกิดผู้เจ็บป่วยใน
ระดับความ
รุนแรงต่างๆ 

1.ติดตั้งอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง 
ฝักบัวล้างตัวล้างตา ป้าย
เตือนต่างๆ มี  
2.การจัดอบรมความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
แก่นักศึกษา และอาจารย์ 
ต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง  

ยังพบว่ามกีาร
เกิดอุบัติเหตุ
เล็กน้อย เช่น 
เครื่องแก้วบาด 
มีดบาด หรือไอ
น้ าลวก เป็นต้น 

2 2 (ด้านความ
ปลอดภัย) 

ปานกลาง 1.พัฒนาห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ 
ESPReL ให้ครบทุกห้องปฏิบัติการ และ
ธ ารงรักษาห้องปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทุกห้อง 

งานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ 
ส านักวิชาสห
วิทยาการ 

ปีงบประมาณ 
2565 
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สาธารณูปโภค
ช ารุด 

3.วางแผนกับงานกายภาพ
ฯ เพื่อวางแผนในการรับ 
ส่ง ผู้ป่วยออกจากอาคาร
ส่งโรงพยาบาลให้เร็วท่ีสุด 
4.มีการธ ารงรักษา
มาตรฐานความปลอดภัย 
ส าหรับห้องปฏิบัติบัติการ
ต้นแบบ (ESPReL) จ านวน 
13 ห้องจาก 24 ห้อง 
5.ผลักดันและก าลังพัฒนา
ห้องปฏิบัติบัติการต้นแบบ 
(ESPReL) เพิ่มอีก จ านวน 
9 ห้อง  
6.ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัย ต่างๆ 
รวมถึง การเปลี่ยน
เวชภัณฑ์ยา ตามรอบท่ี
ก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินการไว้ ข้อง
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 
7. ท าแผนขอตั้ง
งบประมาณในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ประจ าปี 
8. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมระดับวิทยาเขต 
และมีคณะกรรมการชุด

2.ซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
เช่น หนีไฟ แผ่นดินไหว ณ อาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการ   
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

3. ประชุมร่วมกับงานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมด าเนินงานและ
พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย 

งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
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ย่อยท้ังด้านเคมี ชีวภาพ 
รังสี และห้องปฏิบัติการ 

2. เกิดความไม่
ปลอดภัยในการ
จัดเก็บสารเคมี 

1.จัดเก็บ
สารเคมีท่ีเข้า
กันไม่ได้ อยู่ใกล้
กัน ท าให้
เกิดปฏิกิริยา
รุนแรง เช่น น า
สารออกซิไดซ์ 
ไวไฟ กับสาร
ระเบิดได้ไว้ไกล้
กัน จะท าให้
เกิดการระเบิด
รุนแรง 
 
2.สารเคมี
อันตรายหก

จ านวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ
เนื่องจาก
สารเคมี 

1.บันทึกรายการสารเคมีลง
ในโปรแกรม Chem 
Invent 
2.น าข้อมูลจาก Chem 
Invent มาใช้ในการจ าแนก
ประเภทความเป็นอันตราย
ของสารเคมี และจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม 
3.ติดป้ายเตือนความรุนแรง
และผลกระทบจากสารเคมี 
ท่ีหน้าตู้จัดเก็บ และท่ี
ภาชนะบรรจุทุกขวด 
4. มีนโยบายด้านความ
ปลอดภัยของของการ

1. 8
มีความปลอดภยั
มากยิ่งขึ้น การ
บริหารจัดการ
สารเคมีดูแลง่าย
ขึ้น  
2. 2
ลดการเก็บ
สารเคมีที่หมดอายุ 
ไม่ใช้งานภายใน
ห้องปฏิบัติการลง 

 

2 2 (ด้านความ
ปลอดภัย) 

ปานกลาง 1 .พัฒนาห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ 
ESPReL ให้ครบทุกห้องปฏิบัติการท่ีใช้
สารเคมี และธ ารงรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยทุกห้องปฏิบัติการ 

1.งานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
 

ปีงบประมาณ 
2565 
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รั่วไหลจากขวด
แตก ขวดล้ม เท
สารหกรั่วไหล 
 
3. การสัมผัส
กับสารเคมี
อันตรายในการ
ท างาน เช่น 
สารพิษ สารก่อ
มะเร็ง สารก่อ
กลายพันธุ์ 
Formaldehyd
e  ฯลฯ 
4. เก็บสารเคมี
ไวไฟปริมาณ
มากเกิน  38 
ลิตร 

จัดเก็บสารเคมีของ
ห้องปฏิบัติการ 
5. มี PPE ต่างๆที่เหมาะสม
ประจ าห้อง6. มีการ
ประเมินความเสี่ยงของ
สารเคมี 
7. มี SDS  ท่ี update ไม่
เกิน 5 ปี ของสารเคมีทุก
ตัวอยู่ประจ าห้องและ
ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย  
8. หา Secondary 
container ท่ีเหมาะสม 
9 มีรถเข็นและภาชนะ
ส าหรับเคลื่อนย้ายท่ี
เหมาะสม 
10. มีการตรวจสอบสภาพ
บรรจุภัณฑ์สารเคมี และ
ลักษณะทางกายภาพ ของ
สารเคมี ปีละ 2 ครั้ง 
11 เตรียมชุด Spill kit 
เตรียมไว้พร้อมใช้งานและมี
การอบรมสอนวิธีการใช้
งาน 
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3. เกิดความไม่
ปลอดภัยในการ
จัดเก็บของเสีย
สารเคมี 

1. เก็บของเสีย
ท่ีเข้ากันไม่ได้
อยู่ใกล้กัน หรือ 
ผสมลงภาชนะ
เดียวกัน 
2. 
ผู้ปฏิบัติงานเท
ของเสียลงใน
อ่างล้าง 
3. เกิด 
Unknown 
Waste 
4.  ของเสียเกิด
การรั่วไหล 

จ านวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ
เนื่องจากของ
เสียสารเคมี 

1.จัดเก็บของเสียสารเคมี
แยกตามประเภทตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
2. บรรจุในภาชนะ
เหมาะสม 
3. มีภาชนะรองรับถังบรรจุ 
4. มีการติดฉลากทั้งสองฝั่ง
ของถังอย่างชัดเจน 
5. มีระบบการจัดเก็บ มี
ห้องเก็บ ของเสียภายรวม
ของอาคาร 
6. มีการเก็บข้อมูลเข้า
ระบบ Chem waste ของ
มหาวิทยาลัย 
7. จัดส่งก าจัดของเสียกับ
บริษัทที่มีมาตรฐาน 
8. มีงบประมาณประจ าปี
ในการส่งก าจัดของเสีย 
9. จัดหา PPE ท่ีเหมาะสม 
10. ท าแผนยื่นค าขอ
งบประมาณในการสร้าง
อาคารเก็บของเสียขนาด
ประมาณ 10 ม x17.5 ม 
งบประมาณสองล้านบาท 
 

1. มีการทิ้งของ
เสียลงอ่างน้ า
น้อยลง 
2. มีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
3. มีระบบ
บริหารจัดการที่
ดีขึ้น 

2 2 (ด้านความ
ปลอดภัย) 

ปานกลาง 1 .พัฒนาห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ 
ESPReL ให้ครบทุกห้องปฏิบัติการท่ีใช้
สารเคมี และธ ารงรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยทุกห้องปฏิบัติการ 
 

งานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2565 
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4 เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อ
สุขภาพเนื่องจาก
รังสี 

การสัมผัสกับรังส ี
ตามช่องทาง
ต่างๆของ
ร่างกาย 

จ านวนครั้งที่เกิด
การเจ็บป่วย
เนื่องจากรังส ี

1. จัดหา PPE ที่เหมาะสม 
2. มีป้ายตรวจวัดปริมาณรังสี

ประจ าตัวเจา้หน้าที ่
 

ไม่มีการตรวจ
สุขภาพตาม
ความเส่ียง 

2 2 (ด้านความ
ปลอดภัย) 

ปานกลาง 1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน  

2. ธ ารงรักษามาตรฐานความปลอดภัย
ทุกห้องปฏิบัติการ 

งานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา, งาน
บริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 
2565 

5 ระบบไฟ้ฟ้า
ส ารองอาคาร
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ช ารุด 

1. ด
ขาดงบ
ประมาณในการ
บ ารุงรักษา 

จ านวนครั้งของ
ระบบไฟฟ้า
อาคารไม่
สามารถใช้งาน
ได้ 

แจ้งซ่อมออนไลน์ ยังพบว่ามีเสียง
สัญญาณร้อง
เตือนจากระบบ 

1 1 (ด้าน
ประสิทธิผล) 

ต่ า 1.ประชุมร่วมกับงานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมด าเนินงานและ
พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย 

งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 
2565 

6.เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ
เนื่องจากโรค
ระบาด 
(COVID-19) 

1.มีบุคลาการ
หรือนักศึกษา
ติดเชื้อ COVID-
19 และมีการ
แพร่เชื้อสู่บุคคล
อื่น 
2.
บุคคลภายนอก
ท่ีเข้ามาติดต่อ
งานน าเชื้อ 
COVID-19 เข้า
มาแพร่ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.จ านวนคนท่ี
ติดเชื้อ 
COVID-19 
2.จ านวนครั้งท่ี
มีผู้มีความเสี่ยง
สูงและถูกกัก
ตัว 

1.มีมาตรการตรวจคัดกรอง
ผู้เข้า-ออก 
2.ออกมาตราการให้ทุกคน
ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่กับบุคคล
อื่น 
3.มีการลงทะเบียนเข้าออก
ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
4.มีเจลแอลกอฮอร์ส าหรับ
ล้างมือบริการท่ีทางเข้า
อาคารและหน้า
ห้องปฏิบัติการ 
5.มีการท าความสะอาด
พื้นท่ีและฆ่าเชื้ออย่าง
สม่ าเสมอ 
6.จ ากัดผู้ปฏิบัติงานไม่ให้มี
ความแออัด 
7.อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้
เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ

1.ยังมีบุคคล
ภายในและ
ภายนอกท่ี
เดินทางจาก
พื้นท่ีเสี่ยงสูง
เข้ามาติดต่อ
งานกับ
บุคลากรอยู่
ตลอด 
2.ยังมี
ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ใช้บริการ
ท่ีถอดหน้ากาก
อนามัยออก
ระหว่างการ
ปฏิบัติงานหรือ
ใส่หน้ากาก
อนามัยไม่
ถูกต้อง 

5 5 (ด้านความ
ปลอดภัย) 

สูงมาก 1.ปฏิบัติตามมาตรการท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดและจากทางประกาศจากศูนย์
ควบความโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด 
2.ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ระบาด COVID-19 

1.งานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
2.คณะกรรมการ
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

3.งานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 
2565 
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ต้องได้รับหนังสืออนุญาต
จากรองอธิการสารสนเทศ
และวทิยาเขตกาญจนบุรี
เท่าน้ัน 

3.ไม่ท าการ
ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปจัจัยทัง้ภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ  
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ขาด ไม่มี ไม่ได้ ไม่เพียงพอ คือปัญหา   
ไม่ใช่ความเสี่ยง 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 
ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneuruial Education           
ยุทธศาสตร์  3 Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic 
services 

2.1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
2.2.เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents 
3.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน ศูนย์บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
 

ยุทธศาสตร์  1  Academics Excellence ความเข้มแข็ งทางวิชาการบนฐาน
ทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย                               

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภูมิภาค    

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :   
  
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และการวิจัยของวิทยาเขตฯมี
ประสิทธิภาพ 

1) เพื่อจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี เหมาะสม ปลอดภัยให้กับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การ และการวิจัยต่างๆ รวมถึงบริการวิชาการ 
3) เพ่ือให้งานวิจัยมีมาตรฐานทางวิชาการสูง และการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4) เพ่ือให้งานบริการด้านศูนย์วิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานระดับสากล  
5) เพื่อให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการอย่างเข้มแข็ง 
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หน้า2 
 

ภารกิจด้าน/งานปฏิบัติการวทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1. เกิดความ
ไม่ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ
ใน
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนคร้ัง
ของ
อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น ท า
ให้เกิดผู้
เจ็บป่วยใน
ระดับความ
รุนแรง
ต่างๆ 

1.พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ตามเกณฑ์ 
ESPReL ให้
ครบทุก
ห้องปฏิบัติการ
และธ ารงรักษา
ห้องปฏิบัติการ
ด้านความ
ปลอดภัยทุก
ห้อง 
 

 

แผน             2 2 ปาน
กลาง 

      
ผล             

2.ซ้อมแผน
รองรับภาวะ
ฉุกเฉินต่างๆ 

แผน ข้อมูลจากคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
ผล             



เอกสารหมาย 4 

หน้า3 
 

เช่น หนีไฟ 
แผ่นดินไหว 
ณ อาคาร
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
3. ประชุม
ร่วมกับงาน
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เพ่ือร่วม
ด าเนินงาน
และพัฒนา
กิจกรรมด้าน
ความ
ปลอดภัย 

แผน             
ผล             

2. เกิดความ
ไม่ปลอดภัยใน
การจัดเก็บ
สารเคมี 

จ านวนคร้ัง
ที่เกิด
อุบัติเหตุ
เนื่องจาก
สารเคมี 

พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ตามเกณฑ์ 
ESPReL ให้
ครบทุก
ห้องปฏิบัติการ
และธ ารง
รักษา
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัยทุก

แผน             2 2 ปาน
กลาง 

      
ผล             
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ห้องปฏิบัตกิาร 
 

3. เกิดความ
ไม่ปลอดภัยใน
การจัดเก็บ
ของเสีย
สารเคมี 

จ านวนคร้ัง
ที่เกิด
อุบัติเหตุ
เนื่องจาก
ของเสีย
สารเคมี 

พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ตามเกณฑ์ 
ESPReL ให้
ครบทุก
ห้องปฏิบัติการ
และธ ารง
รักษา
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัยทุก
ห้องปฏิบัติการ 

 

แผน             2 2 ปาน
กลาง 

      
ผล             

4 เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ
เนื่องจากรังส ี

จ านวนคร้ัง
ที่เกิดการ
เจ็บป่วย
เนื่องจาก
รังสี 

1.จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ
ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

แผน             2 2 ปาน
กลาง 

      
ผล             

2. ธ ารงรักษา
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัยทุก
ห้องปฏิบัติการ 

แผน             
ผล             

5 ระบบไฟ้ฟ้า จ านวนคร้ัง 1.ประชุม แผน  1 1 ต่ า       
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ส ารองอาคาร
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ช ารุด 

ของระบบ
ไฟฟ้า
อาคารไม่
สามารถใช้
งานได้ 

ร่วมกับงาน
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เพ่ือร่วม
ด าเนินงาน
และพัฒนา
กิจกรรมด้าน
ความ
ปลอดภัย 

ผล             

6.เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ
เนื่องจากโรค
ระบาด 
(COVID-19) 

1.จ านวนคน
ที่ติดเชื้อ 
COVID-19 
และมีผู้มี
ความเสี่ยง
สูงถูกกักตัว 

1.ปฏิบัติตาม
มาตรการที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนดและ
จากทาง
ประกาศจาก
ศูนย์ควบความ
โรคติดต่ออย่าง
เคร่งครัด 

2 

แผน             5 5 สูง
มาก 

      

ผล             

2
2.ฉีดวัคซีนเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกัน
โรคระบาด 
COVID-19 

แผน             5 5 สูง
มาก 

      

ผล             

 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
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(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน เทคโนโลยีดิจิทัล  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  Management for Self-sufficiency and Sustainable 
Organization 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University  

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนและสังคม 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน และสังคม 

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

1.เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการด าเนินงานทุกพันธกิจ 
3.ความเข้มแข็งของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคต 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
และอนาคต 
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ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ทีมี่อยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 

1.ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์โควิด-
19 
 
 

จากสถานการณ์
โควิด-19 ท าให้
มหาวิทยาลัย
ต้องมีการปรับ
รูปแบบการ
ท างานรวมไปถึง
การเรียนการ
สอนให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์เพ่ือ
ป้องกันการ
แพร่กระจายของ

จ านวน
ปัญหาที่เกิด
จากใช้
ซอฟแวร์ที่ใช้
ในการ
ท างาน WFH 
หรือการ
ประชุม
ออนไลน์หรือ
ระหว่างการ
เรียนการ
สอน

1.มีการใช้
โปรแกรมท่ี
สามารถประชุม
หรือสอน
ออนไลน์ได้ 
 2.มีช่องทางให้
ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าไปดูคู่มือการ
ใช้งานได้ 
 

ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งาน
ได้ดีในระดับ
หนึ่ง 

3 2 
(ประสิทธิผล) 

ปานกลาง 1.มีช่องทางใน
การติดต่อ
ประสานกับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
2.มีการจัดการ
เรียนการสอน
แบบ Blend-
Hybrid 
Learning เพ่ือ
การเว้น

งาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 
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โรคและการ
รักษาระยะห่าง
ทางสังคม 

ออนไลน์ ระยะห่างทาง
สังคมและให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
3.มีระบบที่
สามารถให้น.ศ.
ดูบันทึการสอน
ย้อนหลังและ
รองรับส าหรับ
การสอบรูปแบบ
ออนไลน์ 

2.ความเสี่ยงจาก
การเชื่อมต่อ
เครือข่ายสื่อสาร
คอมพิวเตอร์
หยุดชะงักหรือไม่
สามารถใช้งานได้ 
 
 

วิทยาเขตฯ ไม่
สามารถใช้งาน
ระบบเครือข่าย
สื่อสารในการ
รับ-ส่งข้อมูล
ต่างๆ ได้ 

การเชื่อมต่อ
ของระบบ
เครือข่าย
สื่อสารต้อง
ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ต่อปี 

มีช่องทางส ารอง
ของระบบ
เครือข่ายสื่อสาร
เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตรวจสอบ
ความพร้อม 

3 1 
(ประสิทธิผล) 

ต า่ 1.จัดหาระบบ
เครือข่ายสื่อสาร
ส ารองเพ่ือเป็น
ช่องทางให้
ระบบสามารถ
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ตรวจสอบการ
เชื่อมต่อ
เครือข่ายสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ 
 

งาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ครึ่งปีแรก
งบประมาณ
2565 
 
 
 
 
ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 
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3.ความเสี่ยงด้าน
ความเสียหายของ
ระบบสารสนเทศ
และข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 

อาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ 
เช่นเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร์เข้า
ไปท าลายข้อมูล, 
การถูกเจาะหรือ
ลักลอบเข้าสู่
ระบบ หรือเกิด
จากการเสียหาย
ของอุปกรณ์ 

มีระบบ
สารสนเทศที่
เสียหายไม่
สามารถใช้
งานได้หรือ
ข้อมูล
สารสนเทศ
เกิดการสูญ
หาย 

มีช่องทางการ
ส ารองฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศ 

ตรวจสอบ
ความพร้อม 

2 3 
(ประสิทธิผล) 

ปานกลาง 1.มีการส ารอง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
 
2.ทดสอบกู้คืน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
ระบบ
สารสนเทศ 
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ
2565 
 
ปลายปี
งบประมาณ
2565 (1 ครั้ง) 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต ่า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หนว่ยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 



เอกสารหมาย 4 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน เทคโนโลยีดิจิทัล  

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  Management for Self-sufficiency and Sustainable 
Organization 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University  

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนและสังคม 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน และสังคม 

 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       
1.เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการด าเนินงานทุกพันธกิจ 
3.ความเข้มแข็งของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคต 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
และอนาคต 
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ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค ์

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1.ความเสี่ยง
จาก
สถานการณ์
โควิด-19 

จ านวน
ปัญหาที่เกิด
จากใช้
ซอฟแวร์ที่ใช้
ในการ
ท างาน 
WFH หรือ
การประชุม
ออนไลน์
หรือระหว่าง
การเรยีน
การสอน
ออนไลน ์

1.มีช่องทาง
ในการติดต่อ
ประสานกับ
เจ้าหน้าท่ี
เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่
เกิดขึ้น 
 

แผน             3 2 
(ประ
สิทธิ 
ผล) 

ปาน
กลาง 

      

 
 

ผล             

  2.มีการ
จัดการเรียน

แผน                      
 



เอกสารหมาย 4 

หน้า3 
 

การสอน
แบบ 
Blend-
Hybrid 
Learning 
เพื่อการเว้น
ระยะห่าง
ทางสังคม
และให้
สอดคล้อง
กับ
สถานการณ ์
 
 
 

ผล             

  3.มีระบบที่
สามารถให้
น.ศ.ดูบันทึ
การสอน
ย้อนหลัง
และรองรับ
ส าหรับการ
สอบรูปแบบ
ออนไลน ์
 

แผน                      

 ผล             
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2.ความเสี่ยง
จากการ
เชื่อมต่อ
เครือข่าย
สื่อสาร
คอมพิวเตอร์
หยุดชะงัก
หรือไม่
สามารถใช้
งานได ้

 
 

จ านวนการ
แจ้งซ่อม
กรณี
คอมพิวเตอร์
ติดไวรัส 
การเช่ือมต่อ
ของระบบ
เครือข่าย
สื่อสารต้อง
ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ต่อปี 

1.จัดหา
ระบบ
เครือข่าย
สื่อสาร
ส ารองเพื่อ
เป็นช่องทาง
ให้ระบบ
สามารถใช้
งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

แผน             3 
 

1 
(ประ 
สิทธิ
ผล) 

 

ต ่า 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผล             

 
 

 
 

2.ตรวจสอบ
การเช่ือมต่อ
เครือข่าย
สื่อสาร
คอมพิวเตอร ์

แผน              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผล             
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3.ความเสี่ยง
ด้านความ
เสียหายของ
ระบบ
สารสนเทศ
และข้อมลู
สารสนเทศ 
 

การเช่ือมต่อ
ของระบบ
เครือข่าย
สื่อสารต้อง
ต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ต่อปี 
มีระบบ
สารสนเทศท่ี
เสียหายไม่
สามารถใช้
งานได้หรือ
ข้อมูล
สารสนเทศ
เกิดการสูญ
หาย 

1.มีการ
ส ารอง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
 

 

แผน             2 3 
(ประ 
สิทธิ
ผล) 

 

ปาน
กลาง 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผล             

  2.ทดสอบกู้
คืน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
และระบบ
สารสนเทศ 

แผน                      

ผล             
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต ่า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต ่า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   



1 
 

 
ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ 4  Excellence in management for sustainable organization  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
การพัฒนาในอนาคต 

 
 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ 4  Financial Sustainability สร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และงบประมาณ รองรับการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน 

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน: 
       

ยุทธศาสตร์  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของงานคลังและพัสดุ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1)มกีารบริหารงานด้านการคลังและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

2)มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภารกิจด้าน/งาน คลังและพัสดุ 
  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key Risk 
Indicators : KRI 

) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดบั 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
1)ประมาณการ
รายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

1)การประมาณ
การรายรับของ
หน่วยงานเป็น
การประมาณการ
รายรับจากข้อมูล
ที่เกินจริง 
2)ขาดรายงาน
การติดตาม
รายงานผล 

ร้อยละ 10 ของ
รายได้ปี 2564 

- - 4 5 
(มูลค่า
ความ

เสียหาย
ทางการ

เงิน) 

สูงมาก 1)รายงานผล
เรื่องรายรับให้
หน่วยงานที่มี
การตั้งประมาณ
การรายรับให้
รับทราบ 
2)จัดท าขั้นตอน
กระบวนการรับ
เงินของแต่ละ
ประเภท 

งานคลัง ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การบริหาร 1) วิทยาเขต - สรุปจ านวน ยังไม่มีการ ยังไม่มีผล 5 2 สูง 1) ส ารวจข้อมูล งานคลังและ ปี 2565 
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สินทรัพย์ของวิทยา
เขต ยังมีการใช้การ
เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ยังไม่ได้
คุ้มค่า 

ได้รับงบประมาณ
ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
เรื่องการเรียน
การสอนวิจัย แต่
ยังขาดการ
บริหารจัดการที่
ก่อให้เกิดรายได้ 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 
- ส ารวจสภาพ
การใช้งานของ
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
พร้อมอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของ
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ทั้งหมด  

ด าเนินการ การ
ด าเนินการ 

ของสินทรัพย์
ของวิทยาเขต ที่
สามารถ
ก่อให้เกิดรายได้ 
2) ควบคุม
ปริมาณการใช้
งานและเก็บสถิติ
การใช้งานของ
เครื่องเพ่ือใช้
ประโยชน์ 

พัสดุ 

3)ขาดการควบคุม
การเปรียบเทียบ
ราคาในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 
 

1)ผู้ใช้บริการ
ต้องการพัสดุ
แบบเร่งด่วน 
2)ผู้ใช้บริการ
ก าหนด
รายละเอียดของ
พัสดุไม่ชัดเจน 
3)ฐานข้อมูล
ผู้ขายมีน้อย 

-ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่
ได้รับพัสดุตรง
ตามความ
ต้องการ 
-รอ้ยละของ
รายการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีการ
เปรียบเทียบ
ราคา 

มีตารางการ
เปรียบเทียบ
ราคาของพัสดุ 

ถึงมีจะมีการ
เปรียบเทียบ
ราคาแต่ยัง
พบว่าการ
จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุยังมี
ราคาที่สูงอยู่ 

3 4 สูงมาก 1)เพ่ิมระบบการ
ตรวจสอบราคา  
ที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างวงเงิน
ตั้งแต่ 
30,000.00 บาท 
ขึ้นไป 

งานพัสดุ ปี 2565 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง 

(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อสว่นงาน/หน่วยงานที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หนว่ยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หนว่ยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
(9) ภารกิจดา้น/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกจิสนับสนุนที่ประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวจิัย  ภารกิจดา้นการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง หมายถึง  จ าแนกวา่ความเส่ียงที่ท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงเป็นความเส่ียงดา้นใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนนิการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ 
(11) เหตุการณ์ความเส่ียง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสว่นงาน/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุทีแ่ท้จริง(Root Cause) ที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าใหเ้กิดความเส่ียงของส่วนงาน/หนว่ยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเส่ียง  หมายถึง ตวัชี้วัดที่ตอ้งเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเส่ียง เช่น จ านวนขอ้ผิดพลาด  ระดับความพงึพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วธิีการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเส่ียงได้ 
(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกดิที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเส่ียง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด 
(18) ระดับความเส่ียง(หลังการควบคุมที่มีอยู)่  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเส่ียงที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ แลให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบวุธิีการตอบสนอง โดยเลือกวา่จะยอมรับ/ลด/หลีกเล่ียง/หาผู้ร่วมรับความเส่ียง แล้วก าหนดวิธกีารหรือกิจกรรมที่สัมพันธก์ับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ด าเนินการ

อยู่แล้วในปจัจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หนว่ยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามข้อ (19)ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมจนแล้วเสร็จ ภายในปงีบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 
 
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization  
 

 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
การพัฒนาในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ 4 Financial Sustainability สร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และงบประมาณ รองรับการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน 
 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
    

ยุทธศาสตร์  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของงานคลังและพัสดุ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1)มกีารบริหารงานด้านการคลังและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

2)มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
              
 
 
 



เอกสารหมาย 4 

 

ภารกิจด้าน/งาน   งานคลังและพัสดุ    
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ท่ีได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1.ประมาณการ
รายรับไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

จ านวนรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 (เทียบจาก
ปีงบประมาณ 
2561) 

1.รายงานผล
เร่ืองรายรับให้
หน่วยงานที่มี
การตั้ง
ประมาณการ
รายรับให้
รับทราบ 

แผน 
 
 
 

            4 5 สูง
มาก 

      

ผล             

2.รายงานผล
รายรับราย
ไตรมาสให้
ผู้บริหาร 

แผน 
 

                    

ผล 
 

            

3.ติดตาม
หน่วยงานที่มี
การตั้ง
ประมาณการ
รายรับราย
ไตรมาส 

แผน 
 
 

                    

ผล 
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ท่ีได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

2) การ
บริหาร
สินทรัพย์ของ
วิทยาเขต ยัง
มีการใช้การ
เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ยัง
ไม่ได้คุ้มคา่ 

จ านวน
ครุภณัฑ์ ท่ี
ได้รับ
สนับสนุน
จาก
งบประมาณ
จากรัฐบาล
และเงิน
สนับสนุน
ของ
มหาวิทยาลยั
ที่มีมูลค่าเกิน
กว่า 1 ล้าน
บาท  

1. ส ารวจ
ครุภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเกินกว่า 
1 ล้านบาท 
 
 
2. สรุปมูลค่า
คงเหลือของ
ครุภัณฑ์ 

แผน 
 
 
 

            5 2 สูง       

ผล 
 

            

แผน             

ผล 
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ท่ีได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

3)ขาดการ
ควบคุมการ
เปรียบเทียบ
ราคาในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1)ผู้ใช้บริการ
ต้องการพัสดุ
แบบเร่งด่วน 
2)ผู้ใช้บริการ
ก าหนด
รายละเอียด
ของพัสดุไม่
ชัดเจน 
3)ฐานข้อมูล
ผู้ขายมีน้อย 

1.มีตารางการ
เปรียบเทียบ
ราคาของพัสดุ 

แผน 
 
 
 

            3 3 สูง
มาก 

      

ผล 
 

            

2. ให้
ค าแนะน า
เร่ืองการ
ก าหนด
รายละเอียด
พัสดุที่
ผู้ใช้บริการ
ต้องการ 

แผน                     

ผล             

3. รวบรวม
ข้อมูลผู้ขาย
ของบริษัท 

แผน 
 
 

                    

ผล 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน งานบริหารและทรัพยากรบุคคล    

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellent in management for sustainable organization               เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ                                 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

Human Resources Excellence พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขึดความสามารถเพ่ือ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก                                

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขึดความสามารถเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาแห่งภาคตะวันตก                                 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

เป็นหน่วยงานชั้นน าในภูมิภาคตะวันตกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรีสู่ความเป็นเลิศ                

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรที่มีความสุขในการท างานและบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกาญจนบุรี                                
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ภารกิจด้าน/งาน    งานบริหารและทรัพยากรบุคค 
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
1.การขาดอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
ต าแหน่งผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ หรือ
ต าแหน่งส าคญั 
 

เป็นกลุ่มบุคลากรที่
เข้าปฏิบัติงาน
ในช่วงเริ่มต้นท่ีมี
การบรรจุคนใน
ต าแหน่งท่ีส าคญั
ขององค์กรในคราว
เดียว 

- ช่วงอายุ
บุคลากร(ช่วง
อายุมากกว่า 
40 ปีข้ึนไป) 
จ านวน 89 
คน จาก 189 
คน 

-ปรับปรุงแผน
อัตราก าลังให้
สอดคล้องกับ
สภาวะการของ
องค์กรและรองรับ
การเกษียณอายุงาน
ของบุคลากร 
-การขอก าหนด
อัตราก าลังทดแทน 
จากกลุ่มนักเรียน
ทุน และทุนส่งเสริม
ต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ
และมหาวิทยาลัย 
 
 

- 3 3 
(ประสิทธิผล) 

สูง จัดท าแผนบริหาร
อัตราก าลังและ
แผนทดแทนอัตรา
เกษียณอายุงาน 

งานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน 10 ป ี
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2.การเปลีย่นแปลงของ
สภาวะการจากปญัหา
โรคระบาด และ New 
Normal Trend 
 
 

การรับมือและ
ป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อ 
ประกอบกับการน า
เทคโนโลยีดิจติัลมา
ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

-การแพร่
ระบาดของ
โรคอุบัติใหม ่
-การ
เปลี่ยนแปลง
ด้าน
เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร
และรูปแบบ
วิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดแผนเตรยีม
ความพร้อมด้าน
ดิจิทัลให้กับ
บุคลากร (People 
Transformation) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมด้าน
ดิจิทัล รองรับ
รูปแบบการท างาน
ที่จะมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้
งานเพิ่มมากขึ้น 

- 3 3 
(ประสิทธิผล) 

สูง 1.การส่งเสริมการ
รับรู้ด้านดิจิทัล 
2.การปรับเปลี่ยน
กระบวนงานและ
วิธีการปฏิบัติงาน
เป็นรูปแบบ 
Digital / Online 

งานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน 4 ป ี
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellent in management for sustainable organization               เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ                                 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

Human Resources Excellence พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขึดความสามารถเพ่ือ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก                                

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขึดความสามารถเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาแห่งภาคตะวันตก                                 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

เป็นหน่วยงานชั้นน าในภูมิภาคตะวันตกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรีสู่ความเป็นเลิศ     

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรที่มีความสุขในการท างานและบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกาญจนบุรี                                
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ภารกิจด้าน/งาน   บริหารและทรัพยากรบุคคล    
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S) ☑ ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
 

(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1.การขาด
อัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะ
ต าแหน่งผู้ท่ีมี
ความรู้ 
ความสามารถ 
หรือต าแหน่ง
ส าคัญ 
 

- ช่วงอายุ
บุคลากร
(ช่วงอายุ
มากกว่า 40 
ปีขึ้นไป) 
จ านวน 89 
คน จาก 
189 คน 
-แผน
อัตราก าลัง 

-ปรับปรุงแผน
อัตราก าลังให้
สอดคล้องกับ
สภาวะการของ
องค์กรและรองรับ
การเกษียณอายุ
งานของบุคลากร 
-การขอก าหนด
อัตราก าลัง
ทดแทน จากกลุ่ม
นักเรียนทุน และ
ทุนส่งเสริมต่าง ๆ 
จากหน่วยงาน
ภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย 
 

แผน 
 
 

            3 3 
(ประ 
สิทธิ
ผล) 

สูง ✓      

ผล 
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2.การ
เปลี่ยนแปลง
ของสภาวะ
การจาก
ปัญหาโรค
ระบาด และ 
New 
Normal 
Trend 
 
 

-การแพร่
ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ 
-การ
เปลี่ยนแปลง
ด้าน
เทคโนโลยี
การ
ติดต่อสื่อสาร
และรูปแบบ
วิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ก าหนดแผน
เตรียมความพร้อม
ด้านดิจิทัลให้กับ
บุคลากร 
(People 
Transformation) 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมด้าน
ดิจิทัล รองรับ
รูปแบบการ
ท างานท่ีจะมีการ
น าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้น 

แผน 
 
 

            3 3 
(ประ 
สิทธิ
ผล) 

สูง ✓      

ผล 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมท้ังให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน  
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 
ยุทธศาสตร์ที่4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเด่นชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่3 Global Link- Local Touch สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับภูมิภาคตะวันตก รองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน สังคม และภูมิภาคตะวันตก 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของวิทยาเขตกาญจนบุรีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดีกับทุกภาคส่วน และ
สร้างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และ
ช่วยท าการตลาดประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ระดับสากล 

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาเขตให้กับบุคลากรในองค์กร และหน่วยงานภายนอก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
2.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาคส่วน เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตกาญจนบุรี อย่างมีคุณภาพ 
3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาเขตให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และป้องกันการเข้าใจผิดอันจะเกิดขึ้นต่อวิทยาเขต
กาญจนบุรี 
4.สร้างสรรค์และผลิตสื่อที่มีความทันสมัย หลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
6.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ 
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ภารกิจด้าน/งาน  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประเภทเหตกุารณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ ์
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหต ุ
 
 
 
 

(12) 

ตัวชี้วดัความ
เสี่ยง (Key Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมินกิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(15) 

ระดับ 
โอกาสเกิด 

 
 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง(หลัง 
การควบคุมที่มี

อยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการและ
ก าหนดเสร็จ 

 
 

(21) 
การจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และภาษา (แบบ
ออนไลน์) ได้  
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมทั้ง 
Inbound และ 
Outbound ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

1.นักศกึษาเบื่อหน่ายกับกจิกรรม
แลกเปลี่ยน แบบออนไลน ์และ
อยากเดนิทางไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้วยตนเอง ณ 
ต่างประเทศมากกว่า  
2.การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลให้
การแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
ต้องหยุดชะงักจนกว่าสถาณการณ์
จะปกติ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเป็น
แบบออนไลน์แทน 
3.มหาวิทยาลัยคู่ความรว่มมอืก็
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-
19 เหมือนกนั ส่งผลให้นกัศึกษา
เข้ารว่มกจิกรรมนอ้ยเช่นเดียวกัน 
4.การตั้งเป้าหมายจ านวน 
Inbound และ Outbound ที่
อาจสูงเกนิไป 

ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนกิจกรรม
ด้านต่างประเทศ 
(ตามตัวชี้วัด PA 
ระดับวิทยาเขต
กาญจนบุรี)  
ร้อยละ 80 
 

1.โครงการขยายความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 
2.การให้คะแนน AT 
เพื่อดึงดูความน่าสนใจ 
3.การมอบ
ประกาศนียบัตรใหก้ับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

จากกจิกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่พบว่า
ปัญหาจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรมทั้ง 
Inbound และ 
Outbound ยังเป็น
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

3 3 
ประสิทธิผล 

สูง 1.จัดท าแผนงานกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภาษา 
(แบบออนไลน์) กับ
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
2.ประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
เพื่อให้เกิดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
3.ประชาสัมพันธ์กจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภาษา 
อย่างเชิงรุก 
 
 

งานวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

ปีงบประมาณ 
2565 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวเิคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วน

งาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียว

ที่รุนแรงท่ีสุด 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 

หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการ

ควบคุมที่ไดด้ าเนินการอยู่แล้วในปจัจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถงึ ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 
ยุทธศาสตร์ที่4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเด่นชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่3 Global Link- Local Touch สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับภูมิภาคตะวันตก รองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน สังคม และภูมิภาคตะวันตก 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของวิทยาเขตกาญจนบุรีให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดีกับทุกภาค
ส่วน และสร้างระบบการสื่อสารทั้ งภายในและภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ และช่วยท าการตลาดประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสู่ระดับสากล 

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาเขตให้กับบุคลากรในองค์กร และหน่วยงานภายนอก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
2.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาคส่วน เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตกาญจนบุรี อย่างมีคุณภาพ 
3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาเขตให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และป้องกันการเข้าใจผิดอันจะเกิดขึ้นต่อวิทยาเขต
กาญจนบุรี 
4.สร้างสรรค์และผลิตสื่อที่มีความทันสมัย หลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
6.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ 
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ภารกิจด้าน/งาน  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

การจัด
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และภาษา 
(แบบออนไลน์) 
ได้  
จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมทั้ง 
Inbound และ 
Outbound 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของแผน
กิจกรรมด้าน
ต่างประเทศ 
(ตามตัวชี้วัด 
PA ระดับ
วิทยาเขต
กาญจนบุรี)  
ร้อยละ 80 

1.จัดท าแผนงาน
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และภาษา (แบบ
ออนไลน์) กับ
มหาวิทยาลัย
คู่ความร่วมมือ 

แผน 
 
 

            3 3 
ประสิทธิผล 

สูง       

ผล             

2.ประสานความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย
คู่ความร่วมมือ
เพื่อให้เกิด
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน 

แผน 
 

       
 
 
 

              

ผล             

3.ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และภาษา อย่าง
เชิงรุก 

แผน 
 
 

                     

ผล             
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมนิความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน    หอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม    

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน และสังคม  

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชนและสังคม   

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

เพ่ือเป็นหอพักที่เหมาะส าหรับการพักอาศัย และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ให้บริการและพัฒนาด้านการจัดที่พักให้สะอาดได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และ
ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าใช้บริการ  
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ภารกิจด้าน/งาน   หอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม    
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators : 
KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
1.การเกิดเพลิงไหม้ใน
อาคารท่ีพักอาศัย 

1.ปัจจัยภายใน  
- การประกอบ
อาหารภายในห้องพัก 
- นักศึกษาเสียบ
สายไฟฟ้าอุปกรณ์
ไฟฟ้าลัดวงจร
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ 
2. ปัจจัยภายนอก 
- ไฟป่า 
- ก้นบุหรี่ 

 

ควบคุม ไม่ให้
เกิดความเสี่ยง
ที่ท าใหเ้กิด
เพลิงไหม้และ
สามารถ
ควบคุม
สถานการณ์ได ้

1. ติดตั้งถังดับเพลิง
ในแต่ละจดุ 
2. มีกฏระเบียบข้อ
ห้ามในการ
ประกอบอาหาร 
3. มีการซ้อมหนไีฟ
ปีละ 1 ครั้ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
4. จัดท าแนวกันไฟ 

มีการตรวจสอบ
ความพร้อมของ
ถังดับเพลิงและ
การเคลื่อนสาร
อย่างสม่ าเสมอ 
และตรวจสอบ
อุปกรณ์เต้าเสียบ
ไฟฟ้าไม่ให้ช ารดุ 
และให้ความรู้
เกี่ยวกับการหนี
ไฟแก่นักศึกษา  
มีการจัดท าแนว
กันไฟในบริเวณ
รอบอาคาร 
 

1 5 
ความ

ปลอดภัย 

สูงมาก 1. จัดท าวิธีการ
เช็คจ านวนคนใน
อาคาร หากเกิด
เพลิงไหม ้
2. จัดท ามาตรการ
และพื้นที่ในการ
สูบบุหรี ่
3. ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์สม่ าเสมอ 

งานหอพักและ
ศูนย์พัฒนา
ฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 
2565 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 3 
 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators : 
KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
2.อุบัติเหตุการใช้รถใช้
ถนนท่ีเกิดขึ้นบริเวณ
หอพัก 
 

1.ปัจจัยภายใน  
- สภาพถนนไม่
เอื้ออ านวย 
- มีสัตว์หรือสิ่งกีด
ขวาง 
- ทักษะในการขับข่ี 
และวินัยจราจร 
2. ปัจจัยภายนอก 
- สภาพอากาศ 
- ไฟฟ้าแสงสวาง 

การตรวจ สอบ
และด าเนินการ
แก้ไขสิ่งกีด
ขวางและความ
ช ารุดอย่าง
รวดเร็ว 

1. ติดต้ังป้ายจราจรท่ี
เป็ น ไป ต าม ม าต ร 
ฐานกรมทางหลวงขีด
เส้ น ข อ บ ท า ง ใ ห้
ชัดเจน 
2. ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณเส้นทาง
สัญจร 
3. อบรมและให้
ความรู้ด้านการ 
จราจร 
4. chack list สิ่งกีด
ขวางและความช ารุด
ของถนน 

การเกิดอุบัตเิหตุ
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

3 3 
ความ

ปลอดภัย 

สูง 1. จัดท า check 
list ตรวจสอบความ
พร้อมของถนน และ
การติดตั้งป้าย 
2. จัดอบรมให้
ความรู้ในด้านความ
ปลอดภัยและ
การจราจร 
3. ตรวจสอบพื้นท่ี
ขาดแสงสว่างและ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงส่
วาง 

งานหอพักและ
ศูนย์พัฒนา
ฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 
2565 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 4 
 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators : 
KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
3.การจัดเก็บรายไดไ้ม่
เป็นไปตามแผน      
ประมาณการรายรับ 

1.ปัจจัยภายใน 
-  อัตราค่าธรรม 
เนียมห้องพักไม่
สมดลุกับค่าใช้จ่าย 
- นักศึกษาเข้าพัก
ไม่ครบตามจ านวน
ที่ได้มีการประมาณ
การไว ้
2. ปัจจัยภายนอก 
- นักศึกษามีปัญหา
ทางด้านการเงิน 
- ปัญหาด้านระบบ
การรับช าระเงิน 
- นักศึกษาไม่ช าระ
เงิน 
 
 

งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานและ
การจัดเก็บราย 
ได้เป็นไปตาม
เป้า หมาย 

1. ติดตามผลการ
จัดเก็บรายได้ทุกไตร
มาส 
2. ปรับปรุงประกาศ
การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมห้องพัก 
3. เพิ่มกระบวนการ
จัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการจัดเกบ็
รายได้เป็นไปตาม
ประมาณการ
รายรับ 

5 4 
มูลค่าความ 

เสียหาย
ทางการเงิน 

สูงมาก 1. ตรวจสอบ
จ านวนรายได้ที่ได้
จากการจัดเก็บทุก
ไตรมาส 
2. ตรวจสอบ
รายชื่อการค้าง
ช าระ เร่งรดัและ
ติดตาม เป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

งานหอพักและ
ศูนย์พัฒนา
ฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 
2565 

 
 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 5 
 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators : 
KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
4.การเกิดโรคระบาด
ระหว่างบุคคล เช่น โค
โรน่าไวรัส ฯลฯ 

1.ปัจจัยภายใน  
- จ านวนห้องพักไม่
เพียงพอ 
- ไม่สามารถควบคุม
ให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามมาตรการได้
ท้ังหมด 
2. ปัจจัยภายนอก 
- การระบาด/ติดต่อ
จากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

การควบคุม
และจ ากดัการ
ระบาดของโรค 
อย่างรวดเร็ว 

1) จัดท าแผนการ
ควบคุมโรค  
2) เตรียมอุปกรณ์ ที่

จ าเป็นในการป้องกัน
โรคระบาดและติดตั้ง
ในพื้นที่ที่สาธารณะ  
3)  จ ากัดจ านวนคน
ในหอพักนักศึกษา 
 

จ านวนการ
ระบาดเป็น 0 
หรือไมเ่กิน 3 ราย  

3 5 
ความ

ปลอดภัย 

สูงมาก 1. จัดท าแผนการ
ด าเนินการควบคุม
โรคของงานหอพัก 
2. จัดท า check 
list การท าความ
สะอาดห้องพัก
และพื้นที่
สาธารณะ 
3. จัดห้องพัก ลด
จ านวนนศ.ภายใน
ห้อง โดยมี
ระยะห่าง 1.5 
4. จัดเตรยีมเจล
แอลกอฮอล ฉาก
กั้น  ป้ายเตือน 
ตรงจุดตา่ง ๆ 

งานหอพักและ
ศูนย์พัฒนา
ฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 
2565 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 6 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 



เอกสารหมาย 4 

หน้า1 
 

 
ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน และสังคม 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชนและสังคม   

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

เพ่ือเป็นหอพักที่เหมาะส าหรับการพักอาศัย และเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ให้บริการและพัฒนาด้านการจัดที่พักให้สะอาดได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และ
ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าใช้บริการ  

              
 
 
 



เอกสารหมาย 4 

หน้า2 
 

ภารกิจด้าน/งาน  งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม   
  

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

1 .ก า ร เ กิ ด
เพ ลิ ง ไห ม้ ใน
อ าค าร ท่ี พั ก
อาศัย 

ควบคุม 
ไม่ให้เกิด
ความเสีย่งท่ี
ท าให้เกิด
เพลิงไหม้
และสามารถ
ควบคุม
สถานการณ์
ได ้

1. จัดท า
วิธีการเช็ค
จ านวนคน
ในอาคาร 
หากเกิด
เพลิงไหม ้

แผน             1 5 สูง
มาก 

 /     

ผล             

2. จัดท า
มาตรการ
และพื้นที่ใน
การสูบบุหรี ่

แผน                      

ผล             

3.ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์
สม่ าเสมอ 

แผน                      

ผล                      
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หน้า3 
 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

 

 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

2.การเกิด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน
บริเวณกลุ่ม
อาคาร
หอพัก 

ก า ร ต ร ว จ 
ส อ บ แ ล ะ
ด าเนิ นการ
แก้ ไขสิ่ งกีด
ข ว า ง แ ล ะ
ความช ารุด
อย่างรวดเร็ว  

1) ตี เ ส้ น
จราจรและ
ติ ดตั้ งป้ าย
เ ตื อ น ที่
ชัดเจน  

 

แผน             3 3 สูง /      

ผล             

2) ส่ ง เสริม
แ ล ะ จั ด
อบรมด้ าน
กฏจราจร  

 

แผน                      

ผล             

3)  check list 
ตรวจ สอบสิ่ ง
กีดขวาง และ
ความช ารุดของ
พื้นผิวถนน 

แผน                      

ผล             
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ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

3.การจัดเก็บ
ร า ย ไ ด้ ไ ม่
เป็ น ไป ตาม
แ ผ น ป ร ะ 
ม า ณ ก า ร
รายรับ 

งบประมาณ
เพียงพอต่ อ
ก ารด า เนิ น 
งานและการ
จั ด เก็ บ ราย 
ไ ด้ เ ป็ น ไ ป
ต า ม เ ป้ า 
หมาย 

1
1) ติดตามผล
การจั ด  เก็ บ
รายได้ทุกไตร
มาส 

แผน             5 4 สูง
มาก 

/      

ผล             

1
2 ) จั ด ท า
ประกาศการ
เพิ่ มอัตราค่า
ห อ พั ก ใ ห้
เหมาะสม* 

แผน                      

ผล                      

3 ) เ พิ่ ม
ม า ต ร ก า ร
และกระบวน 
การส าห รับ
ก ารจั ด เก็ บ
ร าย ได้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

แผน                      

ผล                      
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หน้า5 
 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

4.การเกิด
โรคระบาด
ระหว่าง
บุคคล เช่น 
โคโรน่า
ไวรัส ฯลฯ 

การควบคุม
แ ล ะ จ า กั ด
การระบาด
ข อ ง โ ร ค 
อย่างรวดเร็ว 

1) จั ด ท า
แ ผ น ก า ร
ควบคุมโรค  

 

แผน             3 5 สูง
มาก 

 /     

ผล             

2) เ ต รี ย ม

อุ ป ก ร ณ์ ที่
จ าเป็นในการ
ป้ อ งกั น โร ค
ระบ าดแ ละ
ติดตั้งในพื้นที่
ที่สาธารณะ  

 

แผน                      

ผล             

3 )   จ า กั ด
จ านวนคนใน
ห อ พั ก
นักศึกษา 

แผน                      

ผล             
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หน้า6 
 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วดั
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

  4 ) จั ด ท า
ร อ บ ท า
ค ว า ม
สะอาดและ
ฟูมห้องพัก
แ ล ะ พื้ น ที่
ส าธารณ ะ
ห ลั งมี ก า ร
ใช้งาน  

 

แผน                      

ผล             
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

(1) ชื่อส่วนงาน / หนว่ยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน และสังคม  

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชนและสังคม   

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       
มุ่งม่ันที่จะเป็นหอพักท่ีมีประสิทธิภาพ แหล่งพักพิง พ่ึงพา และพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
กรอบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

1.ให้บริการและพัฒนาด้านการจัดที่พักให้สะอาดได้มาตรฐาน ความปลอดภัย ได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้เข้าพัก  
2.เป็นศูนย์สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างยั่งยืน 
3.เป็นแหล่งที่พักท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดีเยี่ยม 
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ภารกิจด้าน/งานหอพักและศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง  
( Key Risk 

Indicators : KRI 
) 
 

 (13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ

และ
ก าหนด
เสร็จ 

 
(21) 

1.รายได้ของ
ศูนย์พัฒนา
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส
โคโรน่า (โรคโควิด-
2019) ศูนย์ฯ งดการ
ให้บริการชั่วคราว 
ท าให้ศูนย์ขาดรายได ้
และเมื่อเปิด
ให้บริการ ลูกค้ายัง
เข้ามาใช้บริการน้อย
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดยังไม่
ดีขึ้น 
2.งบประมาณมีจ ากัด
ในการ จัดซ้ือจัดหา
สิ่งอ านวยความ
สะดวก ภายใน
ห้องพัก อาคาร

จ านวนรายได้เป็นไป
เป้าหมายท่ีก าหนด 

1. มีการ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฯ ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์  face 
book @LINE
และ จัดท า
ส่วนลด/
ลดหย่อนค่าท่ี
พัก เป็นต้น 
 

ยังพบว่ามีผู้เข้า
พักไม่ถึง
เป้าหมาย 

3 4 
มูลค่าความ
เสียหาย

ทางการเงิน 

สูงมาก 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เพื่อดึงดูดลูกค้าในการเข้าใช้
บริการและประชาสัมพันธ์ท่ีพัก
เชิงรุก 
2.จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
เพื่อต่อเติมอาคาร สวน ทางเดิน
เท้า ครุภัณฑ์ ท่ีพักแบบ
ครอบครัวให้แล้วเสร็จ เพื่อให้
ห้องพักดังกล่าวเปิดรับลูกค้าได้ 
ท้ังนี้ห้องพักสามารถรองรับ
ลูกคา้ กลุ่ม/คณะ/ครอบครัว ท่ี
ต้องการเข้าพัก 4-5 ท่าน/ห้อง 
3.เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก
และครุภัณฑ์ ท่ีจ าเป็น ณ 
อาคารบริการ ให้สามารถ
จัดเตรียมอาหารเช้า และ
ให้บริการอาหารมื้ออื่น ๆได้ 

งานหอพักและ
ศูนย์พัฒนา
ฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 
2564 - 2565 
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บริการ อาคาร
อเนกประสงค์ 
3.ห้องพัก ยังไม่ตอบ
โจทย์กลุ่มลูกค้า 
เนื่องจากห้องพัก
ยังคงเป็นรูปแบบ
เดียวกันท้ังหมด 40 
ห้อง 
 
 

4. เปิดขายห้องพักพร้อมอาหาร
เช้า เพื่อให้ศูนย์มีรายได้อื่นนอก 
เหนือจาก ห้องพักและอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีใช้จัดกิจกรรม 
ท้ังยังเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการด้วย 
5.เปิดให้เช่าสถานท่ีบริเวณ
โดยรอบศูนย์ฯ เพื่อจัดกิจกรรม 
งานเลี้ยงสรรงสรรค์ ฯ พร้อม
เจ้าหน้าท่ีช่วยดูแลในส่วนต่าง ๆ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุทีแ่ท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าใหส้ามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลให้ระบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน และสังคม  

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร 
ชุมชนและสังคม   

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี: เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
มุ่งม่ันที่จะเป็นหอพักท่ีมีประสิทธิภาพ แหล่งพักพิง พ่ึงพา และพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
กรอบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

1.ให้บริการและพัฒนาด้านการจัดที่พักให้สะอาดได้มาตรฐาน ความปลอดภัย ได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้เข้าพัก  
2.เป็นศูนย์สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างยั่งยืน 
3.เป็นแหล่งที่พักท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดีเยี่ยม 
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       ภารกิจด้าน/งานหอพักและศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม    
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการ
ณ์ 

ความ
เสี่ยง 

 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง  
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
 
 

(13) 

แผ
น 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค ์

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(17) 

ผลลั
พธ์ที่
ได้ 
 
 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดบั ระดับ
โอกาสเกิด 

ระดับผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย     

1.รายได้
ของศูนย์
พัฒนา
ฝึกอบรม
ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย 

จ านวน
รายได้เป็นไป
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายเพื่อดึงดูดลูกค้า
ในการเข้าใช้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ทีพ่ักเชิง
รุก 

แผน 
 
 
 

            3 4 สูงมาก       

ผล 
 
 

            

2.จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณเพื่อต่อ
เติมอาคาร สวน 
ทางเดินเท้า ท่ีพัก
แบบครอบครัว และ
อาคารบริการบางส่วน
เป็นห้องเตรียมงาน  

แผน 
 

                     

ผล 
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3.จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและครุภัณฑ์ 
ท่ีจ าเป็น ณ อาคาร
บริการ ให้สามารถ
จัดเตรียมอาหาร และ
ให้บริการอาหารได้ 

แผน                      

ผล 
 

            

 
 

 

 
 

4. เปิดขายห้องพัก
พร้อมอาหารเช้า 
เพื่อให้ศูนย์มีรายได้
อื่นนอกเหนือจาก 
ห้องพักและอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีใช้จัด
กิจกรรม  

แผน 
 
 
 
 

ผล 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
5.เปิดให้เช่าสถานท่ี
บริเวณโดยรอบศูนย์ฯ 
เพื่อจัดกิจกรรม งาน
เลี้ยงสรรงสรรค์ ฯ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีช่วย
ดูแลในส่วนต่าง ๆ 

 

แผน 
 
 

 
ผล 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   

 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 1 
 

 
ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน งานแผนและพัฒนาคุณภาพ   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable 
Organization 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อ พันธกิจหลักและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่  2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนและสังคม 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware & Software) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนากระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล                           
  

 
              

 
 



เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 2 
 

ภารกิจด้าน/งาน  ด้านนโยบายและแผน  
  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

สาเหตุ 
 
 
 
 

(12) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 
(13) 

กิจกรรม 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(14) 

ผลประเมิน
กิจกรรม 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(15) 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุม

ที่มีอยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 
 

(21) 
ผลสัมฤทธ์ิของตัวช้ีวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 
 

การจัดท า
แผนปฏิบัติการและ
การถ่ายทอดแผน
ไปสู่การปฏิบตัิยังไม่
ชัดเจน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การ 

1.จัดท าเอกสาร
แผนงาน/โครงการ
ตามแผน
งบประมาณที่
หน่วยงานไดร้ับ 
2.ติดตามการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร
แผนปฏิบัติการยัง
ไม่สมบูรณ์ และ
การถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ
เพื่อก ากับติดตาม
ยังไม่ชัดเจน 
กิจกรรมที่มีอยู่ยัง
ไม่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยง
ได ้

3 4 
(ประสิทธิผล) 

สูงมาก 1.จัดท าแผนปฏิบตัิ
การและทบทวน
แผนปฏิบัติการให้
ทันต่อสถานการณ์
มากข้ึน 
2.สื่อสาร
แผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัต ิ
3.มีระบบตดิตาม
และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 

น.ส.มนันยา  
หนูขาว 

ปีงบประมาณ 
2565 
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หน้า 3 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ช่ือส่วนงาน/หน่วยงานทีจ่ัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานทีท่ าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกจิหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสีย่งด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้าน

การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มโีอกาสเกดิขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม ่
(16) ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพจิารณาจากตารางเกณฑโ์อกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑผ์ลกระทบที่มหาวิทยาลยัก าหนดไวโ้ดยเลือกผลกระทบ

เพียงด้านเดยีวท่ีรุนแรงที่สดุ 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลใหร้ะบุวา่อยู่ในระดับสูงมาก 

สงู ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผูร้ว่มรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมทีส่ัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็น

กิจกรรมการควบคุมทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถงึ  หน่วยงาน/บุคคลทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 



เอกสารหมาย 4 

หน้า1 
 

 
ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน งานแผนและพัฒนาคุณภาพ   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable 
Organization 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อ พันธกิจหลักและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์ที่  2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
บุคลากร ชุมชนและสังคม 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware & Software) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และสังคม 

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนากระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล                           
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ภารกิจด้าน/งาน  ด้านนโยบายและแผน  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators 
: KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการ
ความเสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค ์
(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 
 
 

(18) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ส่วน
งาน 

มหาวิทยาลัย 

ผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวชี้วัดตาม
แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

1.จัดท า
แผนปฏิบัติ
การ 

แผน             3 4 
(ประ
สิทธิ 
ผล) 

สูง
มาก 

/      

 
 

ผล             

  2.สื่อสาร
แผนปฏิบัติ
การเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัต ิ

                      

              
  3.มีระบบ

ติดตามและ
ประเมนิผล
อย่างเป็นระบบ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมนิความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการด าเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมเมื่อครบก าหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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