
เหตุการณความเสี่ยงดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ประจําปงบประมาณ 2564 

เหตุการณความเส่ียง สาเหตุ 

ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

แนวทางจัดการ กําหนดแลวเสร็จ 

1. การเผยแพรและการละเมิด

ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ 

 

ผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน: 

คาสินไหมทดแทนในการฟองรอง

ถามีการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

ผลกระทบท่ีไมเปนตัวเงิน: 

ชื่อเสียงของสถาบัน 

ปจจยัภายใน: 

กระบวนการควบคุม

ตรวจสอบไมเครงครดั 

 

ปจจัยภายนอก: 

บุคลากรขาดความรู

ความเขาใจในเรื่องการ

ละเมิดลิขสิทธิ์และ

จรรยาบรรณในผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 

ดานชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ

สถาบัน 

1X3 

ปานกลาง 

ดานลดโอกาสเกิด: 

1. เผยแพรประกาศ กฎระเบียบ ขอบงัคับใหแกบุคลากร

และผูรับบริการ 

2. จัดทําแบบฟอรมขออนุญาตใหเผยแพรสไลด วีดีทัศน 

และ PowerPoint มีระบบการรับขอรองเรียนเก่ียวกับ

การนําผลงานทางวิชาการผูอ่ืนมาเผยแพรโดยไมไดรับ

อนุญาต 

3. จัดอบรมใหกับบุคลากร ปละ 1 ครั้ง 

4. ใหคําแนะนําในการผลิตตํารา/หนังสือทางวิชาการให

ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการผลิตตํารา/หนังสือ

ทางวิชาการของบุคลากร โดยมีแบบฟอรมการขออนุญาต

ผลิตตารา/หนังสือ โดยตองผานการอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชา (หัวหนาภาควิชา, หนวยงานตนสังกัด) 

6. มีกระบวนการคัดกรองความถูกตองของรูปแบบและ

องคประกอบของตํารา/หนังสือทางวิชาการ กอนการ

ตีพิมพ  

กันยายน 2564 

1 



เหตุการณความเส่ียง สาเหตุ 

ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

แนวทางจัดการ กําหนดแลวเสร็จ 

7. ประชาสัมพันธและเนนย้ําถึงกิจกรรมท่ีควบคุมอยู 

ดานลดผลกระทบ: 

กรณีท่ีมีปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์ ใหแจงไปยัง

มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีประกาศของ INT 

มหาวิทยาลัยมหิดล เก่ียวกับการชวยดูแลดานการจัดการ

และการจัดสรรเงินคาใชจายเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

2. บุคลากรขาดความตระหนักดาน

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะทุจริตหรือ

ลักลอบ/เปดเผยขอมูลท่ีเปน

ความลับ 

ผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน: 

คาใชจายในการดําเนินคดีฟองรอง 

ผลกระทบท่ีไมเปนตัวเงิน: 

สถาบันฯ สูญเสียชื่อเสียง 

ภาพลักษณ และขาดความนาเชื่อถือ

ในระบบการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของขอมูล 

ปจจัยภายใน: 

1. บุคลากรไมทราบกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ของ

นโยบายสารสนเทศ

เก่ียวกับการใช

ทรัพยสินสารสนเทศ 

(Acceptable Use of 

Asset) 

2. บุคลากรไมมีความ

ซ่ือสัตย ยึดถือ

ผลประโยชนสวนตัว 

ปจจัยภายนอก: 

คานิยมในสังคมท่ีนับ

1 2 

ดานชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ

สถาบัน 

1X2 

ต่ํา 

ดานลดโอกาสเกิด: 

1. มีนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. มีระเบียบปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

3. มีการอบรมสรางความตระหนักใหกับบุคลากรของ

สถาบันฯ ประจําป 

4. โครงการลดความเสี่ยงดานสารสนเทศของสถาบันฯ 

ผานการสรางความตระหนักรู และการปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภัยดานสารสนเทศ  

ดานลดผลกระทบ: 

1. มีระบบการควบคุมการเขาถึง (Access Control) ท้ัง

ในระดับ User Admin และระดับ User ท่ัวไป ใน

ระบบงานท่ีมีความสําคัญสูง 
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เหตุการณความเส่ียง สาเหตุ 

ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

แนวทางจัดการ กําหนดแลวเสร็จ 

ถือความร่ํารวย เกิด

เปนแรงจูงใจให

บุคลากรแสวงหา

ผลประโยชนในทาง

ทุจริต 

2. มีการบริหารจัดการเรื่องการเขารหัสขอมูล 

3. มีบทลงโทษตามกฎระเบียบของสถาบันฯ / ดําเนินคดี

ตามกฎหมาย และ/หรือ ขอบังคับทางราชการ 

4. กําหนดใหบุคลากรของสถาบันฯ ตองมีบุคคลคํ้า

ประกันท่ีตองรับผิดชอบ/ชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ

สถาบันฯ ในกรณีท่ีมีการทุจริตและหลบหนี 

3. บุคลากรขาดความตระหนักดาน

คุณธรรม จริยธรรม เชน 

- แอบอางใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือ

ประโยชนตน 

- ปลอมเอกสาร 

- พฤติกรรมบริการท่ีเสี่ยงตอการ

ถูกฟองรอง 

ผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน: 

- คาเสียหายจากการฟองรอง 

ผลกระทบท่ีไมเปนตัวเงิน: 

ชื่อเสียง/ภาพลักษณของวิชาชีพ

และองคกร ความเชื่อม่ัน ศรัทธา 

ไววางใจของสังคม 

ปจจัยภายใน: 

ฝายฯ มีบุคลากร

จํานวนมาก 

หลากหลายระดับ บาง

ระดับเขา-ออกงาย 

ขาดความเกรงกลัว

ความผิดหากออกจาก

งาน 

ปจจัยภายนอก: 

1. กฎระเบยีบของ

องคกรเปลี่ยนจาก

ระบบขาราชการเปน

ขาราชการและ

1 4 

ดานชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ

สถาบัน 

1X4 

สูง 

ดานลดโอกาสเกิด: 

1. รณรงคความตระหนักรู  

2. PA จริยธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับวิชาชีพตอเนื่อง 

3. วิเคราะห ทําสถิติอุบัติการณ/ขอรองเรียนท่ีเปนดาน

คุณธรรม/จริยธรรม เรียนรูปองกันเกิดซํ้า 

ดานลดผลกระทบ: 

1. หากพบความผิดดานคุณธรรมและจริยธรรม ลงโทษ

ตามข้ันตอน ไมละเวน 

2. เปดรับการรองเรียนและติดตามผล/สื่อสารทําความ

เขาใจกับผูไดรับผลกระทบอยางรวดเร็ว 
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เหตุการณความเส่ียง สาเหตุ 

ระดับ

โอกาส
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ระดับ
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เส่ียง 

แนวทางจัดการ กําหนดแลวเสร็จ 

พนักงานมหาวิทยาลัย

การยายงานเกิดข้ึนได

งาย 

2. คานิยมของสังคม

เปลี่ยน 

3. ผูรับบริการรักษา

สิทธิตนมากข้ึน 

4. ภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีรัดตัว 

5. สื่อตางๆ/ขาวสาร

รวดเร็ว 

4. ความเสี่ยงตอบุคลากรนํา

อุปกรณเครื่องเขียน,กระดาษถาย

เอกสารท่ีเบิกจากคลังวัสดุของ

สถาบันฯ ไปใชสวนตัว 

ผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน: 

สถาบันฯ เสียคาใชจายมากกวา

ความจําเปน 

ผลกระทบท่ีไมเปนตัวเงิน: 

ปจจัยภายใน: 

1. มีการเบิกวัสดุเครื่อง

เขียน, กระดาษถาย

เอกสารมาใชใน

หนวยงาน 

2. บุคลากรใน

หนวยงานสามารถ

นํามาใชไดโดยไมมีการ

3 1 

ดานมูลคาความ

เสียหายทางการ

เงิน 

3X1 

ปานกลาง 

ดานลดโอกาสเกิด: 

1. มีผูอนุมัติการเบิก 

2. มีการตรวจนับกอนเบิก 

3. มีการบันทึกเม่ือนําอุปกรณ/กระดาษถายเอกสารไปใช 

4. มีการจดบันทึกชนิด,ปริมาณการเบิกวัสดุ 

5. รณรงคการใชอุปกรณตางๆ อยางคุมคา เชนใช

กระดาษ recycle 

6. หากจําเปนตองใชวัสดุ/อุปกรณในการทํางานกับ
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เหตุการณความเส่ียง สาเหตุ 

ระดับ

โอกาส

เกิด 

ระดับผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

แนวทางจัดการ กําหนดแลวเสร็จ 

ชื่อเสียงภาพลักษณองคกร ตรวจสอบหรอืควบคุม 

ปจจัยภายนอก: 

จากปญหาภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ

ตกต่ํา 

หนวยงานภายนอก (กรณีเรงดวน) ใหนํามาทดแทน

ภายหลัง 

 

5 


