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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานโครงการผู้ -
ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ที่เป็นการบริหารความเสี่ยงแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ของคณะฯ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ในการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงที่รับผิดชอบแต่ละพันธกิจเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
ประสานงานกับงานบริหารความเสี่ยง เพื่อด าเนินการในจัดท ารายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในมายัง
คณะฯ และจัดส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดลให้ทันเวลาและมีประสิทธิผล งานบริหารความเสี่ยงจึง
ได้ด าเนินการทบทวน เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยก าหนด บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ ให้ครอบคลุมในเรื่องของการควบคุมภายใน และก าหนดให้บุคลากรดังกล่าว
เป็นผู้ประสานงานหลัก  ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานกับทีมงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มที่1) ระดับ
พันธกิจ จ านวน 41 คน กลุ่มที่2) ระดับภาควิชา จ านวน 18 คน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงและเป็นการ
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ไป
ทั้งหมด 3 คร้ัง ดังนี้  
1) จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน ให้กับผู้ประสานงาน
ด้านความเสี่ยง กลุ่มที่ 1 ระดับพันธกิจ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งหมด 
31 คน   
2) จัดชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงของระดับภาควิชา ในการ
เตรียมพร้อมส าหรับการประเมินความเสี่ยงของแต่ละภาควิชาในปีงบประมาณ 
2561 ทั้งหมด 16 ภาควิชา จ านวน 18 คน  

 
3) จัดชี้แจงจัดชี้แจงการติดตามความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และ  การประเมินความเสี่ยงของคณะฯ
ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มที่1) ระดับพันธกิจที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงของคณะฯ จ านวน 23 หน่วยงานทั้งหมด 
27 คน  
 จากแนวทางการประเมินผลหลังเข้ารับฟังการชี้แจงของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ความสามารถในการถ่ายทอความรู้ของวิทยากรและเนื้อหา
สาระของการอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5/5 คะแนน และมีค าชมที่สอดคล้องกัน ในด้านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก 
เข้าใจง่ายและชัดเจน  

 ภาพรวมโครงการ การวัดผลเป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ระดับความพงึพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) ในด้าน
วิทยากร เนื้อหาสาระและการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีคา่เฉลี่ยในภาพรวมในทุกด้าน 
ของผู้ประสานงานดา้นความเสีย่ง (Risk Champion) ในการเข้ารับฟังการชี้แจงทั้ง 3 ครั้ง ดังนี ้

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งานบริหารความเสี่ยงได้ขออนุมัตวิงเงินค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก
คณะฯเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการจัดชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานให้กับผู้ประสานงานดา้นความเสี่ยง (Risk Champion) 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3 คร้ัง เป็นเงินจ านวนทั้งหมด 14,800 บาท ในส่วนของ วิทยากรไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
ทีมงานบริหารความเสี่ยงได้เปน็วิทยากรเองซึ่งสามารถช่วยให้คณะฯประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นวิทยากรจากข้างนอกและ
เป็นผลดีให้กับนักบริหารความเสี่ยงในการฝึกการถ่ายทอดความรูแ้ละเพิ่มประสบการณ์ให้มีความแม่นย าเพิ่มมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะภาพรวม ในด้าน Performance ของผู้ประสานงานดา้นความเสี่ยง (Risk Champion) ทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี ้

 กลุ่มที่ 1 ระดับพันธกิจ ส่วนใหญ่สามารถเปน็ผู้ประสานงาน วิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อมูลด้าน
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน กลับมายังงานบริหารความเสี่ยงได้ดี เนื่องจาก สว่นใหญ่เป็นหัวหน้า
ฝ่าย/งาน/หน่วย ที่รบัผิดชอบในแต่ละพนัธกิจ ที่ตรงตามคุณสมบัติของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง
ที่คณะฯได้ก าหนดไว ้

 กลุ่มที่ 2 ระดับภาควิชา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สามารถประสานงานได้ แต่ยังขาดในด้านการสื่อสาร 
ถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ พิจารณาตดัสินใจถึงความเสี่ยง
ในภาพรวมของภาควิชา เนื่องจากความเสี่ยงเปน็เร่ืองใหม่ในระดับภาควิชาที่ต้องมีการท าความเข้าใจ 
ปรับทัศนคติและให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงพร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง  

แนวทางโอกาสพัฒนา เพื่อเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ 2561 งานบริหารความเสี่ยงมีแผนการด าเนนิงานในด้านของผู้ประสานงานดา้นความเสี่ยง (Risk Champion) 
ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน  2) แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในระดบัภาควิชา  
3) แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงลึกในระดบัคณะฯ 

  
 
 
 
 

1

2

3

4

5

4.5 4.2 4.5

ค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการชี้แจง 

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 



3 
 

 งานบริหารความเส่ียง ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 รายงานผลการด าเนินงานผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง(Risk Champion) 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการ  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานโครงการผู้
ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ของคณะฯมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้าน
ความเสี่ยง (Risk Champion) ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  

ในปีงบประมาณ 2559 งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประสานงาน
ด้านความเสี่ยง (Risk Champion) กลุ่มที่1) ระดับพันธกิจ กลุ่มที่2) ระดับภาควิชา และชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการ
ควบคุมภายในให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงกลุ่มที่1) ระดับพันธกิจ ซึ่งพบว่ายังมีแนวทางโอกาสพฒันาและได้ด าเนินการ
พัฒนาโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

 1.1 ทบทวน เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560  
 จัดท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และยืนยันรายช่ือผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง  (Risk 

Champion) ประจ าฝ่าย/ภาควิชา/งาน /หน่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
                      ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0517.061/ว.2143 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 งานบริหารความเสี่ยงได้
ด าเนินการจัดส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงบทบาทและยืนยันรายช่ือผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ประจ า

ฝ่าย/ภาควิชา/งาน /หน่วย ปีงบประมาณ 2560 โดยก าหนด บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติให้ครอบคลุมในเรื่องของการ
ควบคุมภายใน และก าหนดให้บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ประสานงานหลักด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่าย/
ภาควิชา/งาน/หน่วย กับทีมงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงที่รับผิดชอบแต่
ละพันธกิจเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการประสานงานกับงานบริหารความเสี่ยง เพื่อด าเนินการในจัดท า
รายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในมายังคณะฯ และจัดส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 

1.2  แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน 

 จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน (Internal Control) 
       เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับปรุง

แบบฟอร์มการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน
ให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าแบบสอบถามประเมินการ
ควบคุมภายในเพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในที่มี มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงภายในคณะฯได้
หรือไม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

          - ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในตามแนว COSO 1992  
            มาเป็น COSO 2013 

   - แนวทางเก่ียวกับการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในของคณะฯ 
   - Workshop เนื้อหาเก่ียวกับการควบคุมภายในที่มีของคณะฯ 
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1.3  การบริหารความเสี่ยงภาควิชา  

 จัดชี้แจงแนวการประเมินความเสี่ยงของภาควิชา  
 ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงส าหรับ

เตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 มาแล้วนั้น เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาให้ต่อเนื่องใน
การเตรียมพร้อมส าหรับการลงประเมินความเสี่ยงของภาควิชาในปีงบประมาณ 2561 โดยมีเนื้อหาในการชี้แจงดังนี้ 

- สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภาควิชาที่สอดคล้องกับความเสีย่งของคณะฯปีงบประมาณ 2560 
     - ทบทวนความรู้เบื้องต้นในการประเมินความเสี่ยง 
  - แนวทางการด าเนนิการประเมนิความเสี่ยงของภาควชิาในปีงบประมาณ 2561 
 

1.4  แนวทางการประเมินความเสี่ยงเชิงลึก 

 จัดชี้แจงการติดตามความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และ การประเมินความเสี่ยง 
ของคณะฯปีงบประมาณ 2560 
        โดยมีเนื้อหาในการชี้แจงผลการติดตามความเสี่ยงความเสี่ยงของคณะฯรอบ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง) 
และสร้างความเข้าใจในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะฯในปีงบประมาณ 2560 ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เปน็การทบทวนความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงดังนี ้ 
- Risk or Problem  

                  - ปัญหาที่พบในการด าเนินการทีผ่่านมา 
                  - กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
                  - ทบทวนบทบาท หน้าที่ ผูป้ระสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champions) 

ส่วนที่ 2 เป็นการชี้แจงแนวทางการด าเนินการภาพรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
ดังนี ้ 

- กิจกรรมการด าเนินการการติดตามความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง)  
- กระบวนการการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 

ส่วนที่ 3 การชี้แจงแนวทางการด าเนินการแยกตามพันธกิจ เปน็กระบวนการสร้างความเข้าใจใน 
แต่ละกิจกรรมการด าเนินการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
2.1 ทบทวน เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560  

  ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0517.061/ว.2143 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงบทบาทและยืนยันรายชื่อผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ประจ าฝ่าย/ภาควิชา/งาน 
/หน่วยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยก าหนด บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติให้ครอบคลุมในเรื่องของการควบคุมภายใน และ
ก าหนดให้บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ประสานงานหลัก ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานกับทีมงานบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และเป็นการขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยก าหนดผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) เป็น 2 กลุ่มดังนี้  

  กลุ่มที่1) ระดับพันธกิจ - ครอบคลุมหน่วยงานตาม Cluster ของคณะฯและโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี
จ านวนทั้งหมด 41 คน  

   กลุ่มที่ 2) กลุ่มระดับภาควิชา – ระดับภาควิชาของคณะฯ 16 ภาควิชา จ านวนทั้งหมด 18 คน 
  บทบาทและหน้าที่ 

1. ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในและก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงตามปีงบประมาณ 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงตามปีงบประมาณ 
3. จัดท าข้อมูลการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงมายัง

คณะฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 

4. ถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่บุคคลกรในหน่วยงาน

ของตน 

    คุณสมบัติ 

1. ระดับพันธกิจ - ต้องอยู่ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หรือรองหัวหน้าฝ่าย  

   รองหัวหน้างาน รองหัวหน้าหน่วย ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีที่ก ากับดูแล 

2. ระดบัภาควิชา – เป็นบุคคลที่หัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรว่าเหมาะสมและสามารถปฏบิัติ  หน้าที่

ตามบทบาทและหนา้ที่ที่ก าหนดไว้ข้างตน้ได้ 

3. มีความเข้าใจในบรบิทของการด าเนินงานในภาพรวมของฝ่าย/ภาควิชา/งาน/หนว่ย เพื่อเป็นข้อมูลใน

การพิจารณาความเสี่ยง การควบคุมภายในทีส่่งผลต่อพันธกิจระดับคณะฯได้ 

4. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาและตัดสนิใจถึงความเสี่ยงรวมทั้งก าหนดแผนการจัดการความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่าย/ภาควิชา/งาน/หนว่ย ที่จะด าเนินการได้ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดา้นความเสี่ยงและการควบคุมภายในเบื้องต้น 

6. มีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด การประสานงาน และการคิดอย่างเป็นระบบ     

 

 

 

            



6 
 

 งานบริหารความเส่ียง ส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

2.2 จัดชี้แจงแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน 
 งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560 เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ให้กับหน่วยงานที่ครอบคลุม Cluster ของคณะฯ และโรงเรียนพยาบาลจ านวนทั้งหมด 41 คน  
และมีแนวทางการประเมินผลหลังเข้ารับการอบรมจากแบบสอบถามประเมินความความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    
ในด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่1 ระดับความพึงพอใจของผู้ประสานงานดา้นความเสีย่ง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.5 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.5 

3.การตอบค าถามของวิทยากร 4.4 

4.เนื้อหาสาระของการอบรม 4.4 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.3 

6.การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ 4.4 

7.ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.6 

8.อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.5 

10. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.5 
 
  จากตารางที่1 พบว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงมีความพึงพอใจในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 
4.5/5 คะแนน ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.5/5 คะแนน ด้านการตอบค าถามของวิทยากร 4.4/5 
คะแนน ด้านเนื้อหาสาระของการอบรม 4.4/5 คะแนน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.3/5 คะแนน 
ด้านการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.4/5 คะแนน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ 4.6/5 คะแนน  
ด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.5/5 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.45/5 คะแนนซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มากทุกข้อ 
  ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) หลังจากที่ได้รับความรู้ในเนื้อหา
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในมีดังนี้ 
  ค าชม 
   1.ตัวอย่างชัดเจนมาก 
   2.วิทยากรเก่ง มีองค์ความรู้ดี ถ่ายทอดได้ดี  
          ข้อเสนอแนะ 

                   1.ควรยกตัวอย่างที่เก่ียวกับเร่ืองในองค์กรจะได้เห็นภาพชัดเจน 
                   2.อยากให้จัดอย่างต่อเนื่อง Update ข้อมูลใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลง 
                           3.อยากฟังเก่ียวกับเร่ืองการควบคุมภายในในด้านของหลักสูตรหรือภาควิชา  
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 ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการชี้แจงของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 
 
 

 
 
 

2.1 จัดชี้แจงแนวการประเมินความเสี่ยงของภาควิชา ส าหรับความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
   งานบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินในการจัดชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของภาควิชา
ปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงระดับภาควิชา จ านวนทั้งหมด 18 คน ในวันที่ 11 มกราคม 2560
ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่  17 มีนาคม 2559 มาแล้วนั้น 
  ในการชี้แจงเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการ การบริหารความเสี่ยงของภาควิชาดังนี้ 

ส่วนที่1 สรปุผลการประเมินความเสี่ยงภาควชิาและความเสี่ยงของคณะฯ เป็นการสรุปเนื้อหาจากการท า
Workshop จากการประเมินความเสี่ยงของแต่ละภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 
ที่ผ่านมา ในการค้นหาความเสี่ยงในแต่ละภาควิชา จะเลือกความเสี่ยงจาก Risk Catalogs ของมหาวิทยาลยัมหิดลและคณะฯ
ที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่ตรงกับภาควิชา ในด้านการศึกษา ดา้นการวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ ดา้นวิเทศสัมพันธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสารสนเทศ ดา้นคุณภาพ ด้านสือ่สารองค์กร ด้านการเงินและ
งบประมาณ ดา้นการจัดซื้อและพัสดุ ด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก  ซึ่งสามารถสรุปความเสี่ยงของภาควิชาที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยงคณะฯ เป็นขอ้มูลตั้งต้นส่วนหนึ่งในการประเมินความสี่ยง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ของคณะฯ จ านวน 12 ความเสี่ยง โดยมีระดับความเสีย่งแบ่งตามโซนสี ดังนี้  

- Red Zone – ความเสี่ยงระดับสูงมาก  จ านวน 4 ความเสี่ยง  
- Orange Zone – ความเสี่ยงระดับสูง  จ านวน 5 ความเสี่ยง  
- Yellow Zone – ความเสี่ยงระดับปานกลาง จ านวน 1ความเสีย่ง  
- Green Zone – ความเสี่ยงระดบัต่ า  จ านวน 2 ความเสี่ยง 

ส่วนที่2 เป็นการทบทวนความรู้เบื้องต้นในกระบวนการการประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและปัญหา วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงและประเภทของความเสี่ยง ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงและประเภทของตัวชี้วัดความเสี่ยง  เพื่อให้ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk 
Champion) มีความรู้ความเข้าใจที่แม่นย าเพิ่มข้ึนในการประเมินความเสี่ยงของภาควิชาที่รับผิดชอบ 

4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.4 4.6 4.5 4.5

1

2

3

4

5

การควบคุมภายใน (กลุ่มที่1)

การควบคุมภายใน

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
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ส่วนที่3  เป็นการชี้แจงในการด าเนินการเพื่อเตรียมการประเมินความเสี่ยงในระดับภาควิชาของปีงบประมาณ 
2561 โดยงานบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของภาควิชา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

1) Risk Catalogs เป็นความเสี่ยงของคณะฯปีงบประมาณ 2560 โดยให้แต่ภาควิชาประเมินว่าความเสี่ยงใดที่
จะเป็นความเสี่ยงของภาควิชาในปีงบประมาณ 2561   

2) ความเสี่ยง/ปัญหาที่พบในภาควิชา เป็นการประเมินปัญหาที่ภาควิชาพบในปัจจุบันและคาดการณ์ว่าจะเป็น
ปัญหาต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่กระทบต่อภาควิชาหรือคณะฯต่อในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งหากปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลให้เกิด ความเสี่ยง อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภาควิชา หรืออาจกระทบในระดับคณะฯ
ต่อไป   

3) เป็นการล าดับความเสี่ยงส าคัญของภาควิชาที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงในส่วนที่1 และส่วนที่2 ที่
ประเมินว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงส าคัญที่หากเกิดจะมีผลกระทบรุนแรงต่อคณะฯหรือภาควิชาและเป็นความเสี่ยงที่ควรมี
การจัดการก่อนความเสี่ยงอื่นๆ 3 อันดับแรกที่ส าคัญ 
  แนวทางการประเมินผลหลังเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงของภาควิชา ส าหรับความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง(Risk Champion) ระดับภาควิชา จ านวนทั้งหมด 18 คน ในวันที่ 11 
มกราคม 2560 จากแบบสอบถามประเมินความความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาสาระ 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่2 ระดับความพึงพอใจของผู้ประสานงานดา้นความเสีย่ง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.3 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.2 

3.การตอบค าถามของวิทยากร 4.3 

4.เนื้อหาสาระของการอบรม 4.3 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.3 

6.การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ 4.1 

7.ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.1 

8.อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.1 

10. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.2 
  
 จากตารางที่2 พบว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงมีความพึงพอใจในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.3/5 
คะแนน ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.2/5 คะแนน ด้านการตอบค าถามของวิทยากร 4.3/5 
คะแนน ด้านเนื้อหาสาระของการอบรม 4.3/5 คะแนน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.3/5 คะแนน 
ด้านการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.1/5 คะแนน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ 4.1/5 คะแนน  
ด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.1/5 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.2/5 คะแนนซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มากทุกข้อ 
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 ค าชม 
1.วิทยากรมีความรู้และถ่ายทอดได้ดีมาก เข้าใจง่ายและชัดเจน 

 
2.4. การจัดชี้แจงแนวทางการติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง)และ แนวทางการประเมิน

ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 
      ในทุกปีงบประมาณ คณะฯต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงและตดิตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งแต่ละ 
พันธกิจจะเปน็ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลความเสีย่งและน าส่งมายังงานงานบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดส่งไปยังศนูย์

บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวทิยาลัยมหิดลต่อไป ดงันัน้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่พันธกิจในการด าเนินการติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง) และการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 ให้ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริหารความเสี่ยงได้จัดการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง 
(Risk Champion) ในพันธกิจทีไ่ด้ด าเนนิการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 
จ านวน 23 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทั้งหมด 27 คน  

แนวทางการประเมินผลหลังเข้ารับการการจัดชี้แจงแนวทางการติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560        
(ครึ่งปีหลัง) และ แนวทางการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 จากแบบสอบถามประเมินความความพึงพอใจ  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ในด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการน าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ดังตารางต่อไปนี ้

 
ตารางที่3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.7 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.7 

3.การตอบค าถามของวิทยากร 4.6 

4.เนื้อหาสาระของการอบรม 4.7 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.4 

6.การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ 4.3 

7.ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.5 

8.อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.6 

10. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.6 

 จากตารางที่3 พบว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงมีความพึงพอใจในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.7/5 
คะแนน ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.7/5 คะแนน ด้านการตอบค าถามของวิทยากร 4.6/5 
คะแนน ด้านเนื้อหาสาระของการอบรม 4.7/5 คะแนน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบรม 4.4/5 คะแนน 
ด้านการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.3/5 คะแนน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ 4.5/5 คะแนน  
ด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 4.6/5 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกด้าน(ข้อ1-8) 4.6/5 คะแนนซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มากทุกข้อ 
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 ค าชม 
  1.ขอบคุณทีมบริหารความเสี่ยง ในฐานะผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงจะSupport ข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
 
 

 ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการชี้แจงของผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) 
กลุ่มที่1) ระดับพันธกิจ กลุ่มที่2) ระดับภาควิชา 

 

 
 

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 งานบริหารความเสี่ยงได้ขออนุมัติวงเงินค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม จากคณะฯเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการจัดชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผูป้ระสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 3 คร้ัง มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่4  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

คร้ังที่ รายการ จ านวน(บาท) 

1. - ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

8,000 

2. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200 

3. - ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

5,600 

รวมทั้งหมด 14,800 
 

 ในส่วนของวิทยากรไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากทีมงานบริหารความเสี่ยงได้เป็นวิทยากรเองซึ่งสามารถช่วยให้คณะฯ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นวิทยากรจากข้างนอกและเป็นผลดีให้กับนักบริหารความเสี่ยงในการฝึกการถ่ายทอดความรู้
และเพิ่มประสบการณ์ให้มีความแม่นย าเพิ่มมากขึ้น 

4.3 4.2 4.3 4.3 4.3
4.1 4.1 4.1 4.2

4.7 4.7
4.6

4.7
4.4 4.3 4.5 4.5 4.5

1

2

3

4

5

ชี้แจงแนวทางกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ภาควิชา พันธกิจ

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
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ส่วนที่ 4 แนวทางโอกาสพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 
1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ คุณสมบตัิ ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) ปีงบประมาณ 2561 
2. แนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในของคณะฯ 
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ในระดับภาควชิา 

         4.  แนวทางการพฒันาการบริหารความเสี่ยงเชิงลึกในระดับคณะฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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