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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

 งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 
ที่เป็นการบริหารความเสี่ยงแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ของคณะฯมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้
ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้
เป็นไปอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
 งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการทบทวน เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk -
Champion) ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนด บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ ให้ครอบคลุมในเรื่องของการควบคุม
ภายใน และก าหนดให้บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ประสานงานหลัก  ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานกับ
ทีมงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งกลุ่มผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงเป็น 2 กลุ่มหลักคือ  กลุ่มที่1) ระดับพันธกิจ เป็นผู้
ประสานความเสี่ยงคนเดิม จ านวน 34 คน ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงคนใหม่ จ านวน 7 คน  รวมจ านวน 41 คน กลุ่มที่2) 
ระดับภาควิชา เป็นผู้ประสานความเสี่ยงคนเดิม จ านวน 13 คน ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงคนใหม่ จ านวน 5 คน  รวม
จ านวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงที่
รับผิดชอบแต่ละพันธกิจเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการประสานงานกับงานบริหารความเสี่ยง เพื่อด าเนินการในจัดท า
รายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในมายังคณะฯ และจัดส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ไป
ทั้งหมด 2 คร้ัง ดังนี้  
1) จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ให้กับผู้ประสานงาน
ด้านความเสี่ยงของฝ่าย/งาน/หน่วยที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบประเมินการ
ควบคุมภายใน จ านวนทั้งหมด 11 หน่วยงาน จ านวน 14 คน 
2) จัดชี้แจงการติดตามความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 (ครึ่งปีหลัง) และ การ
ประเมินความเสี่ยงของคณะฯปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ประสานงานด้าน
ความเสี่ยงระดับพันธกิจที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงของคณะฯ จ านวน 
23 หน่วยงาน จ านวน 27 คน  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับฟังการชี้แจงของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงทั้ง 2 ครั้ง พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและเนื้อหา
สาระของการอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5/5 คะแนน และมีค าชมด้าน เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง มีความรู้
ความสามารถทุกท่าน 

 ภาพรวมโครงการ ได้วัดผลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยมีระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) ในด้าน
วิทยากร เนื้อหาสาระและการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
ของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ในการเข้ารับฟังการชี้แจงทั้ง 2 คร้ัง ดังนี้ 

 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งานบริหารความเสี่ยงได้ขออนุมัติวงเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก
คณะฯเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงินจ านวนทั้งหมด 5,200 บาท ในส่วนของ วิทยากรไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากทีมงาน
บริหารความเสี่ยงได้เป็นวิทยากรเองซึ่งสามารถช่วยให้คณะฯประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นวิทยากรจากข้างนอกและเป็น
ผลดีให้กับนักบริหารความเสี่ยงในการฝึกการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะภาพรวม ในด้าน Performance ของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ดังนี้ 

 ด้านการประสานงาน  ส่วนใหญ่สามารถเป็นผู้ประสานงานกลางระหว่างผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละพันธกิจกับงานบริหารความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลและจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกลับมายังงานบริหารความเสี่ยงได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง  ส่วนใหญ่สามารถ ระบุ ประเมิน ก าหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามปีงบประมาณและจัดท ารายงานข้อมูล
ด้านความเสี่ยง การควบคุมภายใน กลับมายังงานบริหารความเสี่ยงได้ดี  แต่ยังขาดด้านการสื่อสาร 
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้าใจเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับทัศนคติและการให้ความส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยง 

แนวทางโอกาสพัฒนา เพื่อเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ 2562  งานบริหารความเสี่ยงมีแผนการด าเนินงานเชิงรุกในด้านของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk -
Champion) ดังนี้  

1. การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน   
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงลึกในระดับคณะฯ 
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา 

1
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 รายงานผลการด าเนินงานผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง(Risk Champion) 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการ  

งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 
ของคณะฯมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  

ในปีงบประมาณ 2560 งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประสานงาน
ด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ซึ่งพบว่ายังมีแนวทางโอกาสพัฒนาและได้ด าเนินการพัฒนาโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 
2561 ดังนี้ 

 1.1 ทบทวน เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561  
 จัดท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และยืนยันรายช่ือผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง  (Risk 

Champion) ประจ าฝ่าย/ภาควิชา/งาน /หน่วย ปีงบประมาณ 2561 
                      ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0517.061/ว.2058 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 งานบริหารความเสี่ยงได้
ด าเนินการจัดส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงบทบาทและยืนยันรายช่ือผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ประจ า

ฝ่าย/ภาควิชา/งาน /หน่วย ปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนด บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติให้ครอบคลุมในเรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และก าหนดให้บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ประสานงานหลัก ด้านความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของฝ่าย/ภาควิชา/งาน/หน่วย กับทีมงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ผู้ประสานงานด้าน
ความเสี่ยงที่รับผิดชอบแต่ละพันธกิจเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการประสานงานกับงานบริหารความเสี่ยง เพือ่
ด าเนินการในจัดท ารายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในมายังคณะฯ และจัดส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการ
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป  

1.2  แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน 

 จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน (Internal Control) 
       ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ที่ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับปรุง

แบบฟอร์มการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของคณะฯให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนา
กลไกการควบคุมภายในให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ของฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท า
แบบสอบถามประเมินการควบคุมภายในเพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในที่มี มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมความ
เสี่ยงภายในคณะฯได้หรือไม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

           
    -  ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (ตามแนว COSO) 
    -  ประโยชน์การควบคุมภายในเชิงธุรกิจ 
    -  การประเมินระบบการควบคมุภายใน 
                               -  วิธีการด าเนินการควบคุมภายใน 
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1.3  แนวทางการประเมินความเสี่ยงเชิงลึก 

 จัดชี้แจงการติดตามความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 (ครึ่งปีหลัง) และ การประเมินความเสี่ยง 
ของคณะฯปีงบประมาณ 2562 
        โดยมีเนื้อหาในการชี้แจงผลการติดตามความเสี่ยงความเสี่ยงของคณะฯรอบ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง)
ของปีงบประมาณ 2561 และสร้างความเข้าใจในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะฯใน
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี ้

ส่วนที่ 1 การท าความเข้าใจเบือ้งต้นกับ ERM : Enterprise Risk Management 
- แนวโน้มความเสี่ยงส าคัญ (Global Risk 2018) 

                  - คาดการณ์ความเสี่ยงของไทย ปี 2018 
                  - ความเสี่ยง ม.มหิดล ปีงบฯ2561 
                  - ประโยชน์ของ ERM 

ส่วนที่ 2 เป็นการชี้แจงแนวทางการด าเนินการภาพรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ ดังนี ้ 

- การติดตามความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 (ครึ่งปีหลัง)  
- การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
2.1 ทบทวน เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561  

  ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0517.061/ว.2058 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงบทบาทและยืนยันรายชื่อผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ประจ าฝ่าย/ภาควิชา/งาน 
/หน่วยปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนด บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติให้ครอบคลุมในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และก าหนดให้บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ประสานงานหลัก ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน
กับทีมงานบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง  (Risk Champion) และเป็นการ
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยก าหนดผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) เป็น 2 กลุ่มดังนี้  

   กลุ่มที่1) ระดับพันธกิจ - ครอบคลุมหน่วยงานตาม Cluster ของคณะฯและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
จ านวนทั้งหมด 41 คน เป็นผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงคนเดิม 34 คน ผู้ประสานงานความเสี่ยงใหม่ 7 คน 

    กลุ่มที่ 2) กลุ่มระดับภาควิชา – ระดับภาควิชาของคณะฯ 16 ภาควิชา จ านวนทั้งหมด 18 คน เป็นผู้ 
ประสานงานด้านความเสี่ยงคนเดิม 13 คน ผู้ประสานงานความเสี่ยงใหม่ 5 คน 

  บทบาทและหน้าที่ 
1. ประสานงาน เพื่อด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงในส่วนของการระบุ ,ประเมิน,ก าหนดแผนการ
จัดการ,ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงของฝ่าย/งาน/หน่วย และรายงานผลมายังคณะฯในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
2. ประสานงาน เพื่อด าเนินการด้านการควบคุมภายในของฝ่าย/งาน /หน่วย ของตนเองตามแบบ
ประเมินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และรายงานผลมายังคณะฯในแต่ละปีงบประมาณ 
3. ถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่บุคคลกรในหน่วยงาน

ของตน 
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    คุณสมบัติ 

1. ระดับพันธกิจ - ต้องอยู่ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หรือรองหัวหน้าฝ่าย  

   รองหัวหน้างาน รองหัวหน้าหน่วย ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีที่ก ากับดูแล 

2. ระดบัภาควิชา – เป็นบุคคลที่หัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรว่าเหมาะสมและสามารถปฏบิัติ  หน้าที่

ตามบทบาทและหนา้ที่ที่ก าหนดไว้ข้างตน้ได้ 

3. มีความเข้าใจในบรบิทของการด าเนินงานในภาพรวมของฝ่าย/งาน/หน่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการ

พิจารณาการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่สง่ผลต่อพันธกิจระดบัคณะฯได้ 

4. สามารถพิจารณาและตัดสินใจถึงความเสี่ยงรวมทั้งก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและ 

    การควบคุมภายในของฝา่ย/งาน/หน่วย ที่จะด าเนนิการได ้

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดา้นความเสี่ยงและการควบคุมภายในเบื้องต้น 

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดา้นความเสี่ยงและการควบคุมภายในเบื้องต้น 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแผน  

Risk Management Training Road Map  

2.   น าความรู้ด้านความเสี่ยง การควบคุมภายในไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลงานวชิาการ 

          

2.2 จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน 
 งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 เมื่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการท าแบบสอบถามประเมินการควบคุมภายในทั้งหมด 11 หน่วยงาน 
และมีแนวทางการประเมินผลหลังเข้ารับการอบรมจากแบบสอบถามประเมินความความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    
ในด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่1 ระดับความพึงพอใจของผู้ประสานงานดา้นความเสีย่ง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.6 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.8 

3.การตอบค าถามของวิทยากร 4.8 

4.เนื้อหาสาระของการอบรม 4.5 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.5 

6.การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ 4.6 

7.ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.8 

8.อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.8 

10. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.7 
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  จากตารางที่1 พบว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงมีความพึงพอใจในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 
4.6/5 คะแนน ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.8/5 คะแนน ด้านการตอบค าถามของวิทยากร 4.8/5 
คะแนน ด้านเนื้อหาสาระของการอบรม 4.5/5 คะแนน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.5/5 คะแนน 
ด้านการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.6/5 คะแนน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ 4.8/5 คะแนน  
ด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.8/5 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.7/5 คะแนนซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มากทุกข้อ 
  ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) หลังจากที่ได้รับความรู้ในเนื้อหา
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในมีดังนี้ 
  
  ข้อเสนอแนะ 

                   1. ต้องการให้จัดอบรม/สัมมนาในเชิงลึกมากข้ึน 
                   2. เน้นย้ าให้ผู้บริหาร/หัวหน้าเข้าใจวิธีการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในและด้านความเสี่ยงมาก

ยิ่งขึ้น 
                            
 
 
 ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการชี้แจงของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 

 
 

 
 
 

 
 
 

4.6 4.8 4.8 4.5 4.5 4.6
4.8 4.8 4.7
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2.3. การจัดชี้แจงแนวทางการติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 (คร่ึงปีหลัง)และ แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 

      ในทุกปีงบประมาณ คณะฯต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงและตดิตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งแต่ละ 
พันธกิจจะเปน็ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลความเสีย่งและน าส่งมายังงานงานบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดส่งไปยังศนูย์บริหาร
จัดการความเสี่ยงมหาวทิยาลัยมหิดลต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่พันธกิจในการด าเนนิการติดตามผลการ
จดัการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 (ครึ่งปีหลัง) และการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีประสทิธิภาพ งานบริหารความเสี่ยงได้จัดการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผูป้ระสานงานด้านความเสี่ยง (Risk 
Champion) ในพันธกิจทีไ่ด้ด าเนินการตามกระบวนการการบรหิารความเสี่ยงของคณะฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จ านวน 
23 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทั้งหมด 27 คน  

แนวทางการประเมินผลหลังเข้ารับการการจัดชี้แจงแนวทางการติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561        
(ครึ่งปีหลัง) และ แนวทางการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 จากแบบสอบถามประเมินความความพึงพอใจ  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการน าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ดังตารางต่อไปนี ้

 
ตารางที่2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.4 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.3 

3.การตอบค าถามของวิทยากร 4.4 

4.เนื้อหาสาระของการอบรม 4.5 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.3 

6.การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ 4.3 

7.ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.4 

8.อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.6 

10. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.4 

 จากตารางที่2 พบว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงมีความพึงพอใจในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.4/5 
คะแนน ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.3/5 คะแนน ด้านการตอบค าถามของวิทยากร 4.4/5 
คะแนน ด้านเนื้อหาสาระของการอบรม 4.5/5 คะแนน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.3/5 คะแนน 
ด้านการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.3/5 คะแนน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ 4.4/5 คะแนน  
ด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.6/5 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.4/5 คะแนนซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มากทุกข้อ 
 ค าชม 

1. เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง มีความรู้ความสามารถทุกท่าน 
 



8 
 

 งานบริหารความเส่ียง ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้งานบริหารความเสี่ยงช่วยในเร่ืองการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. ช่วยลงมาอธิบายที่หน่วยงานหลายๆครั้ง 
3. อยากให้อธิบายความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าใจด้วย 
4. ควรนัดผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ความเห็นที่ตรงกัน 

 
 ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการชี้แจงของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 

ระดับพันธกิจ  
 

 
 

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 งานบริหารความเสี่ยงได้ขออนุมัติวงเงินค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม จากคณะฯเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการจัดชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผูป้ระสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน  2 คร้ัง มีรายละเอียดดงันี ้
ตารางที่3  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

คร้ังที่ รายการ จ านวน(บาท) 

1. - ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

3,500 

2. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,750 

รวมทั้งหมด 5,250 
 

 ในส่วนของวิทยากรไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากทีมงานบริหารความเสี่ยงได้เป็นวิทยากรเองซึ่งสามารถช่วยให้คณะฯ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นวิทยากรจากข้างนอกและเป็นผลดีให้กับนักบริหารความเสี่ยงในการฝึกการถ่ายทอดความรู้
และเพิ่มประสบการณ์ให้มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

4.4 4.3
4.4

4.5
4.3 4.3 4.4 4.6 4.4

1

2

3

4

5

ชีแ้จงแนวทางกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

พนัธกิจ

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
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 งานบริหารความเส่ียง ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ส่วนที่ 4 แนวทางโอกาสพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 
1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ คุณสมบตัิ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปีงบประมาณ 2562 
2. แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในของคณะฯ 
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงลึกในระดับคณะฯ 
4. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ในระดับภาควชิา



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ที่ปรึกษา : ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์ 

บรรณาธิการ : ดร.ปฏิภาณ  แซ่หลิ่ม 

เรียบเรียง : นางศิริพร  ทองวัน 

ออกแบบปก : นางศิริพร  ทองวัน 
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