
เอกสารหมายเลข 3 

หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

GLOBAL RESEARCH AND INNOVATION 
 
 

1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

ACADEMIC AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents  

POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ ACADEMIC 
SERVICE 
 

1. เพื่อเป็นผู้น าด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้น าสังคมได้ 
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน 
    • ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub) 
    • ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub) 
    • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
    • ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub) 

MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE 
ORGANIZATION 

1. เพื่อพัฒนาสว่นงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพนัธกิจหลักและการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
3. เพื่อใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อให้สว่นงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเปน็ Self-Sufficiency Organization 
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University 
7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง 
                    การสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะโลก และพฤฒิพลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อสร้างผู้น าด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ และสุขภาวะโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้น าด้าน 
                    สุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.1 เกิดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ด้าน Global Health และ Health Policy ในระดับชาติ
และนานาชาติ  
1.2 เกิดผลงานวิจัยที่น าไปขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Policy advocacy) 
1.3 เกิดระบบงานที่สนับสนุนทุนวิจยั และการขอทุนวิจยั (แหล่งทุน) ที่มีประสทิธิภาพ 
1.4 เกิดเครือข่ายงานวิจยัและพัฒนานวตักรรมในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.1 ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ Outcome Based Education และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2 หลักสูตรได้รับการรับรอง Accreditation ในระดับ AUN-QA 
2.3 บัณฑิตได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาต ิด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
สุขภาพ 
2.4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านนโยบายสาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
3.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Global Health และ Health Policy เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
4.1 เกิดแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทีค่รอบคลุมทุกสายงาน สายวิชาการ/สายสนับสนุน 
4.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ ทุกสายงานครอบคลุมทุกพันธกจิ 
4.3 เกิดระบบการบริหารข้อมูล (Big Data) ครอบคลุมทุกพันธกจิ 
4.4 เกิดระบบการบริหารความเส่ียง (ERM) 
4.5 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร 
4.6 มีระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
4.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานและมีความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน  
4.8 มีระบบการบริหารจัดการของสถาบนัฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.9 ส่วนงานมีภาพลกัษณ์องค์กรที่ดี 
4.10 ส่วนงานมีการพัฒนาความเป็น Green Institute ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน ์

 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 

 (7)                                 (8)                                
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ภารกิจด้าน/งาน ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  
(คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) 

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) 

ระดับ 
โอกาสเกิด 

 
 
 

(16) 

ระดับ
ผลกระทบ 

 
 
 

(17) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(หลัง 
การควบคุมท่ีมี

อยู่) 
(18) 

แนวทาง 
การจัดการ 

 
 
 

(19) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(20) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการและ
ก าหนดเสร็จ 

 
 

(21) 
มีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการทุจริตใน
สถาบันฯ หรือการร้องเรียน
เร่ืองการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทจุริต 

1. มีกฎหมายที ่
เกี่ยวขอ้งกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และการทุจริต จาก
หน่วยงานภายนอก 
2. มีเหตุการณ์ 
ร้องเรียนเร่ืองของ 
การทุจริตมากขึ้น 
3. มีหน่วยงาน 
ภายนอกที่จะเข้ามา
ตรวจสอบการท างาน
ของสถาบันฯ และ
มหาวิทยาลัย 

ไม่มีเรื่องของ
พฤติกรรม
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการ
ทุจริตในสถาบัน
ฯ หรือการ
ร้องเรียนเร่ือง
การเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ
ทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะ
คณะท างานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
2. เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์
ของสถาบันฯ 
3. ด าเนินการตาม
ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
มหิดล เรื่อง 
มาตรการป้องกันการ
รับสินบนและการขัด
กับระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. 2562 

1. มีการแต่งตั้ง
คณะคณะท างาน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
2. มีการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
บนเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 

2 3 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

ปานกลาง คงกิจกรรมเดิมท่ีมี
อยู่ และปรับการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ใหม้ีความถูกต้อง
และเป็นไปตาม
ประกาศ กฎ 
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

คณะท างานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1 ปงีบประมาณ 
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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/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วตัถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/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 หรือด้าน

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

ภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12)  สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุที่แท้จรงิ(Root Cause) ทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวช้ีวัดทีต่้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสีย่ง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจที่ลดลง  เป็นต้น 
(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกดิความเสี่ยงได ้
(15) ผลประเมินกจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่ 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 


