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การก าหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
โครงการ :  โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี (600401) 
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพรอ้มของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 
ขั้นตอนหลัก 

 
วัตถุประสงค ์
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ใช้
จัดการความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

การพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ด้าน 
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักศึกษามี
ผลสอบ
ภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์ที ่
ก าหนด 

นักศึกษามีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับต่ าและมผีลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษใน
ระดับ Upper 
intermediate  
ร้อยละ 1.17 

1.นักศึกษาส่วนใหญ่จบ
จากโรงเรียนในส่วน
ภูมิภาค /ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 
ปานกลางถึงต่ า 

4 5 20 
(S1) 

ควบคุม 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
นักศึกษาด้านการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
ภาษาอังกฤษโดยครตู่างชาต ิ
3. จัดกิจกรรมสอนเสรมิ
ภาษาอังกฤษโดยกลุม่วิชาการ 

2.ขาดบรรยากาศการ
เรียนรูด้้านภาษา อังกฤษ 
เช่น ขาดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 5 20 
(S2) 

ควบคุม 1. จัดโครงการเสริมทักษะ 
ภาษาอังกฤษ 
2. จัดซื้อ soft ware ภาษา 
อังกฤษ (ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ) 
3. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชา เพื่อเพิ่มความถี่
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสงัคม 
โครงการ :  โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวดัชลบุรี (600408) 
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

 
ขั้นตอนหลัก 

 
วัตถุประสงค ์
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ใช้
จัดการความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทย
บริการ 

เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากร
เข้าถึงการใช้งาน
เครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการต่อพ่วงอุปกรณ์ที่
ติดvirus 

note book, FD,website 
download,อุปกรณ์ต่อพ่วง
เครือข่าย 

4 5 20 
(S3) 

จัดท าแผนงาน มีข้อก าหนดการใช้งานและจัดท า
คู่มือ,จัดการอบรมอภปิรายการ
ใช้งานและช้ีแจงปัญหา, จัด
มาตรการป้องกันมีการลง
โปรแกรมสแกนไวรส้ 

อายุการใช้งานอุปกรณ์ 
ระยะสั้นการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ระบบไม่
ต่อเนื่องอุปกรณไ์ม่มี
ความสามารถในการ
ป้องกันการถูกHack,
ห้อง server ไม่เหมาะ
ต่อการใช้งาน 

อุปกรณ์ไม่มีประสิทธ์ิภาพ 3 2 6 
(S4) 

ยอมรับความ
เสี่ยง 

จัดท าแผนการบ ารุงรักษา
อุปกรณ,์ จัดท าห้องserver ให้ได้
มาตรฐาน, ออกแบบ network 
diagram จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
การโจมต,ี 

การจัดซื้อจดัจ้างล่าช้า, 
สเปคกลางไม่ทันสมัย 

ระเบียบราชการ 2 1 3 
(S5) 

ยอมรับความ
เสี่ยง 

ด าเนินจัดซื้อจัดในไตรมาสแรก 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขใหส้อดคล้องกับบริบททางสังคม 
โครงการ :  โครงการจ้างเหมาปรบัปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรว์ิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดชลบุรี (600412) 
วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจุดเช่ือมต่อ 

 
ขั้นตอนหลัก 

 
วัตถุประสงค ์
ขั้นตอน 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ใช้
จัดการความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทย
บริการ 

เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากร
เข้าถึงการใช้งาน
เครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขาดความรู้ในการท า
policy,เปลี่ยน
บุคคลากรบ่อย,ไม่มีการ
ก าหนดสิทธ์ิในระบบ 
และผู้ก าหนดสิทธ์ิ 

note book, FD,website 
download,อุปกรณ์ต่อพ่วง
เครือข่าย 

4 5 20 
(S6) 

จัดท าแผนงาน มีข้อก าหนดการใช้งานและจัดท า
คู่มือ,จัดการอบรมอภปิรายการ
ใช้งานและช้ีแจงปัญหา, จัด
มาตรการป้องกันมีการลง
โปรแกรมสแกนไวรส้ 

สายไฟเบอร์ออปติกขาด
,อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม 

สภาพแวดล้อม,แสงแดด,น้ า,
อุณหภูม,ิสัตว์ 

5 3 15 
(S7) 

ยอมรับความ
เสี่ยงแตม่ี
มาตรการ
ติดตาม
ควบคุม 

จัดหาอุปกรณ์ครอบสายไฟ 

ระบบไฟฟ้าขัดข้องท าให้
ระบบเครือข่ายหลักและ
แม่ข่ายไมส่ามารถ
ให้บริการได้ อุปกรณ์
เกิดความเสียหายใน
ระยะยาว 

ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร 2 1 2 
(S8) 

ยอมรับความ
เสี่ยงแตม่ี
มาตรการ
ติดตาม
ควบคุม 

จัดหาอุปกรณ์ส ารองไฟดับ ไฟ
กระชาก 

 


