


เอกสารหมายเลข 4 

หน้า1 
 

 
ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

Excellence in research with global and social impact  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

Research with global and social impact                   
1 เพื่อให้การวิจัยเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน 
2 เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถชี้นําทิศทางสู่การ
กําหนดนโยบาย ทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 
3 ขยายขอบเขตงานวิจัยให้ครอบคลุมบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีแนวโน้ม
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญในอนาคต 
4 เพ่ือเป็นศูนย์ภาคีเครือข่ายการวิจัย (International research hub) ระดับโลก
ด้านโรคเขตร้อน 
5 เพื่อสร้างผลงานวิจัย ไปสู่เชิงพานิชย์ (Academic Entrepreneurship)  

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

 (7)                                 (8)                                

              
ภารกิจด้าน/งาน   บริการการวิจัย    
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หน้า2 
 

 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

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

เหตุการณ ์
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วดัความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค ์

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(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. ผลงานวิจัย
ไม่นําไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ 
 

1. ร้อยละของ
ผู้ทําวิจยัที่มี
ศักยภาพในการ
ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ต่ํากว่า
ร้อยละ 20 ของ
นักวิจยัทั้งหมด 
2. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่
นําไปต่อยอด
น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1. เพิ่ม
ช่องทางในการ
ติดต่อกับ
นักวิจยัเพื่อชี้
ช่องทางในการ
ต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

แผน             4 3 สูง 
มาก 

      

ผล มีการประชาสมัพันธ์ให้นักวจิัยทราบช่อง
ทางผ่านดร.บุษรี ฐิตาภิวฒันกุล 

      

2. รวบรวม
งานวิจัยที่
คณะทําอยู่ 
เพื่อหา
ศักยภาพ
นําไปสู่เชงิ
พาณิชย์ และ
หามาตรการ
ส่งเสริมต่อไป 

 

แผน             

ผล มีนักวิจยัติดต่อเข้ามา 8 เร่ือง และม ี3 เรื่อง
ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

Excellence in outcome-based education for globally- competent 
graduates                   

 เพ่ือสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพ่ือเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง (Transformative Leader)                             

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

Outcome-based education for globally-competent professionals  
1 มีหลักสูตรด้านโรคเขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทันสมัย 
เน้นทักษะ และประสบการณ์จริง 
2 เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ด้านโรคเขต
ร้อนอย่างยั่งยืน 
3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
4 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
5 พัฒ นารูปแบบการให้บริการ BSTM เป็ น  OFFICE AUTOMATION มีการ
ให้บริการแบบมืออาชีพ ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว  

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 

 (7)                                 (8)                                

              
ภารกิจด้าน/งาน   บริหารการศึกษา    
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แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)  

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

เหตุการณ ์
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วดัความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค ์

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(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. 
หลักสูตร
ถูกปิด/ไม่
สามารถรับ
นักศึกษา
ได้  

1. จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/
สมัครเข้า
เรียน/
นักศึกษาใหม ่ 
2. มีหลักสูตร/
การสอนใหม่ๆ  
3. มีระบบงาน
บริหาร
การศึกษาใหม ่
ที่มีการนํา
เทคโนโลยีมา 
ท้าให้เป็น 
Office 
Automation 
แล้วเสร็จ > 5 
ระบบ/ป ี 

1.
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิง
รุกโดยหา
ข้อมูล
วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน 
เพื่อด้าเนิน
กิจกรรม 
Open 
House, 
Roadshow, 
Brochure ให้
ได้
ประสิทธิภาพ
มากชึ้น 

 

แผน             4 2 
(ด้าน

ประสิทธิผล 
และด้าน
ชื่อเสียง

ภาพลักษณ์
องค์กร) 

สูง 
(ส้ม) 

      
ผล 26/11/61และ 30/11/61 

Roadshow 
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เหตุการณ ์
ความเสี่ยง 
 
 
 

(11) 

ตัวชี้วดัความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 

 
(13) 

แผน 
/ผล 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค ์

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

(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. มีระบบการ
เรียนการสอน
แบบใหม่ที่มี
ความทันสมัย 
เช่นหลักสูตร
การเรียน
ออนไลน์ การ
ใช ้
interactive 
classroom, 
flipped 
classroom, 
etc.   

2. ปรับปรุง 
website BSTM 

แผน             

 

 

   

    
 ผล มีผู้รับผิดชอบเข้าไปปรับปรุงทุกเดือน       

3. สร้าง
หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง
หลักสูตรด้าน
โรคเขตร้อนที่
มีความ
ทันสมัย ตรง
ความต้องการ
ของตลาด  

แผน             
ผล มี 1 หลักสูตร Biomedical and Health Informatics 

[DBHI] ที่เปลี่ยนรูปแบบใชก้ารเรียนการสอนออนไลน ์ 
      

4. สร้าง/
ปรับปรุงระบบ
บริหาร
การศึกษา 
เป็น Office 
Automation  

แผน             
ผล เปลี่ยนระบการท างานไปใช้ Microsoft Office 365       

5. มีการอบรม
ให้ความรู้
อาจารย์เร่ือง
การจัดการ
เรียนการสอน
รูปแบบใหม ่

แผน             
ผล การ

พัฒนา e-
Learning 
ด้วย
โปรแกรม 
Moodle 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย:  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: 
Excellence in professional services and social engagement เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน:  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน: 
Leader in Tropical Health and Academic Services 1. เพ่ือให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนในการให้บริการทาง

การแพทย์ด้านโรคเขตร้อนที่ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นศูนย์การอบรมระดับ 
โลกด้านโรคเขตร้อนและเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง 
3. เพ่ือยกระดับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้มีความเป็นเลิศด้านบริการที่
รวดเร็วและสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ 
4.เพื่อให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีความเป็นเลิศในการ ให้ 
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล และมีผลงานที่ขับเคลี่อน ตอบสนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วมโดยเฉพาะด้าน
สุขภาพและสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน: 
 (7)                                 (8)                                

 
              

ภารกิจด้าน/งาน   ด้านการบริการสุภาพและการบริการวิชาการ    
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แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)  

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

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( 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 

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. โรงพยาบาล
ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
ด้านการบริการ
สุขภาพตาม
มาตรฐานที่
กําหนด (HA, 
LA) 

1. ปฏิบัติ/แก้ไข

ปรับปรุงตาม

คําแนะนําของ

คณะกรรมการได้

ตามเป้าหมาย

มากกว่า 85% 
2. ผ่านการ Re-
accreditation 

1. กําหนด
ตารางการ
ติดตามที่ชัดเจน 

แผน             3 5 

(ด้าน

ประสิทธิผล 

และด้าน

ชื่อเสียง

ภาพลักษณ์

องค์กร) 

สูงมาก 

(แดง) 

      

ผล กําหนดตาราง
เรียบร้อย 

         

2. มี
คณะกรรมการ
ประชุมเพื่อ
ติดตามงาน และ
วางแผนอยา่ง
ใกล้ชิด 

แผน             
ผล มีคณะกรรมการ

ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

         

3. ส่งเจ้าหน้าที่
อบรมความรู้
เพิ่มเติม 

แผน             
ผล  ส่ง

เจ้าหน้าที่ 
2 ท่านไป
อบรม 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงานหมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดทํารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดทํารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง  ความเสี่ยงที่ทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จํานวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะดําเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีดําเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

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

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด    หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง หมายถึง นําค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ํา  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง  การสรุปผลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนว่าสามารถทําให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการ
ดําเนินกิจกรรมเมื่อครบกําหนดเวลา 1 ปี  หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบ   
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