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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         :    สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  :  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ต้องการของสังคม 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    :  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
ภารกิจ..ด้านการศึกษา 
กระบวนงาน. การผลิตบัณฑิต........................................ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
(KRI )(2) 

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ (6) ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ก ร ะ บ ว น ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อให้ได้
บั ณ ฑิ ต ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ ยั ง ไ ม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

1 . จ า น ว น
ก า ร  จั ด
กิ จ ก ร ร ม
จั ด ก า ร
ความรู้ด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า 
 

1) ก าหนดแผนงาน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้าน
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ            
2) จัดระบบและ
กลไกรองรับการ
จัดเก็บและสืบค้น
ข้อมูลจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้    
3) จัด
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร 

แผน 
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 
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ภารกิจ ด้านการศึกษา 

 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
(KRI )(2) 

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ (6) ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. บัณฑิตมีคณุสมบัติ
ไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ์
 
 

 ผลส ารวจ
ความพึง
พอใจของ
นายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต 
- จ านวน
นักศึกษาท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1) ก าหนด
แผนพัฒนา อัต
ลักษณ์ของบัณฑิต
ที่พ่ึงประสงค์ 
2) จัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างความมี
น้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

แผน 
(4) 

             

ผล 
(5) 

            

3. จ านวน
บัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติ ที่รับไม่เป็นไป
ตามแผนมีผู้สนใจ
สมัครเข้าเรียนน้อยลง 

ร้อยละของ
ผู้สมัครเรียน
ในระดับ
บัณฑิต 
ศึกษา 

-จัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร  
- เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์
open house 
- จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ความน่าสนใจมาก
ขึ้น 
  

แผน
(4) 

             

ผล 
(5) 
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ภารกิจ ด้านการศึกษา 

 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4.นักศึกษาใช้เวลา
เรียนเกินกว่าที่
หลักสตูรก าหนด 

- จ านวน
นักศึกษาที่จบ
การศึกษาไม่ตรง
ตามเวลาที่
ก าหนด 

โครงการติดตาม
วิเคราะห์การ
ส าเรจ็การศึกษา
ของนักศึกษา
รายบุคคล 

แผน
(4) 

             

ผล 
(5) 

            

5. การจดัห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรูไ้มส่อดคล้อง
ต่อการจัดการเรยีนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

1.ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
2.อัตราการใช้
งานจริงต่อความ
ต้องการใช้งาน 

1. ส ารวจความ
ต้องการใช้บริการ 
และวเิคราะห์ผล 
2. ของบประมาณ
สนับสนับสนุน การ
ปรับปรุง/การจดัหา  
3. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
สภาพแวดล้อม/
สิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อ
ต่อการเรยีนรู ้

แผน
(4) 

             

ผล 
(5) 
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ภารกิจ ด้านการศึกษา

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยง

(KRI)(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6.การรายงานข้อมลู
ทางสถิติในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีความ
ล่าช้า และฐานข้อมลู
ไม่เป็นปัจจุบัน 

จ านวนครั้ง
ของความผิด
พลาดในการ
รายงาน
ข้อมูล 

1. เร่งรัดการ
ด าเนินการพัฒนา
ฐานข้อมูลของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้
สามารถรองรับการ
รายงานผลการผลติ
บัณฑิต ได้ทัน
ก าหนดเวลา 
2. งานบริหาร
การศึกษาฯและงาน
แผนฯ ประชุมเพื่อ
วิเคราะหร์ะบบการ
จัดเก็บข้อมลูด้าน
การศึกษา และ
จัดท าแผนผังการ
ด าเนินการ 

แผน
(4) 

             

ผล 

(5) 
            



5/23   ฉบับปรับปรุง_30 ต.ค. 55  
 

 

ภารกิจ ด้านการศึกษา

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7.ผลงานวิจัยด้าน
การศึกษามีจ านวนน้อย 

จ านวน
ผลงานวิจัยท่ี
เกิดขึ้นจริง
ต่อเป้าหมาย 

1.ปรับปรุงภาระงาน
สอน 
2.จัดอบรมและ
สัมมนาเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
จริงจังกระตุ้น 
3.ก าหนดPAระดับ
บุคคล 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         :    สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  :  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ต้องการของสังคม 
วัตถุประสงค์ตามยทุธศาสตร์ของงาน                    :  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
ภารกิจ..ด้านกิจการนักศึกษา 
กระบวนงาน. กิจการนักศึกษา. 

 

 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การด าเนิน
กิจกรรมไม่ครบตาม
แผนที่ตั้งไว ้

ร้อยละของ
กิจกรรมที่
สามารถ
ด าเนินการได้
ตามแผนที่
ก าหนด 

1. จดัท าแผนงานแบบ
บูรณาการ เพื่อลด
จ านวนกิจกรรม และ
ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนนิงานอย่าง
ชัดเจน 

แผน 

(4) 
 
 
 
 

            

ผล 

(5) 
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ชื่ออหน่วยงาน/ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย          : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน   : สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                     : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ  ด้านการวิจัยและวิชาการ 
กระบวนงาน  พัฒนางานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ผู้วิจัยส่งเอกสาร
โครงร่างวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนเกิน
ก าหนดเวลา 

จ านวนข้อเสนอ
การวิจัยที่ยื่นขอ
ทุนในวันครบ
ก าหนดเวลา 
(Deadline) 

 

-สนับสนนุการสรา้ง
แรงจูงใจให้อาจารย์
เขียนขอ้เสนอการ
วิจัยยื่นขอทุนวิจัย
จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

แผน 

(4) 
 
 
 
 

            

ผล 

(5) 
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ภารกิจ  ด้านการวิจัยและวิชาการ 

 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.หัวข้อ
โครงการวิจัยทีย่ื่น
ขอทุนสนับสนุนไม่
สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ 
และ/หรือ
สอดคล้องกับกรอบ
งานวิจัยท่ีมุ่งเป้า
ตอบสนองความ
ต้องการในการ
พัฒนาประเทศจึง
ไม่ได้รับอนุมตัิทุน
สนับสนุน 

จ านวนเงินทุน
วิจัยที่ไดร้ับ
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหก
รรม  

-สนับสนุนการสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์เขียน
แผนการวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ/ที่
มุ่งเน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
-ก าหนด PA ระดับภาควิชา 
หรือระดับบุคคล 
 

แผน 

(4) 
             

ผล 

(5) 
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ภารกิจ  ด้านการวิจัยและวิชาการ 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.ผลงานวิจัยในบาง
สาขาไม่ได้น าไป
เผยแพรห่รืออ้างอิง
ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
(Citation) 

สัดส่วน
ผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย ์
 

-สนับสนนุการสรา้ง
แรงจูงใจให้อาจารย์
ตีพิมพผ์ลงานวิจยัใน
วารสารระดบั
นานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล และ
มีค่า Impact factor 
สูงๆ    
-ก าหนด PA ระดับ
ภาควิชา หรือระดบั
บุคคล 

แผน 

(4) 
             

ผล 

(5) 
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ภารกิจ  ด้านการวิจัยและวิชาการ 
 
 
 

 
 

 
 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.ผู้วิจัยไม่สามารถ
ด าเนินการวิจยัให้
เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

สัดส่วนจ านวน
โครงการวิจัยที่
ได้รับอนมุัติทุน
จากเงินรายได้
ส่วนงานต่อ
จ านวน
โครงการวิจัยที่
ส่งรายงานการ
วิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
 

-สนับสนนุการสรา้ง
แรงจูงใจให้อาจารย์
ท างานวิจยัส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด และ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค 
ต่างๆ ระหว่างท าการ
วิจัย 
 

แผน 

(4) 
             

ผล 

(5) 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : ประสานความหลากหลาย 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้า มีสุขภาพดี และมีสุขภาพ  
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพื่อให้โครงการระดับภาควิชาบรรลุผลส าเร็จมากกว่าร้อยละ 80 
ภารกิจ    ด้านบริหาร  
กระบวนงาน...งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 

 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   ผลส าเร็จ ของโครงการ

ระดบัภาควิชาต่ ากว่า
เป้าหมาย  (KPI น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

 
 
 
 

 

1.จ านวน
โครงการที่
ได้รับอนมุัติ
งบประมาณ
ล่าช้า 
2.  จ านวน
โครงการที่
ไม่ได้
ด าเนินการ
ตามแผน 
 

1.ให้เสนอโครงการ
มาก่อนเริ่มต้น
ปีงบประมาณ 
 
2.จัดสรร

งบประมาณให้
ทันก่อนการ
ด าเนินโครงการ 

 
 

แผน 
(4) 

 
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ผล 
(5) 
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ภารกิจ    ด้านบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.  บุคลากรทุกสาย

งานยังไมม่ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานคุณภาพ 

1.  จ านวนครั้ง
ของการจัด
อบรม 
2.  จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
จ าแนกตามสาย
งาน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

1.ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงาน 
คุณภาพให้บุคลากร
ทุกสายงานได้
รับทราบ 
2.  จัดอบรมช้ีแจง
กับบุคลากรทุกสาย
งาน จ านวน 2 ครั้ง/
ปี 
3.ส่งบุคลากรที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องไปอบรม
เกี่ยวกับ EdPEx 

แผน 
(4) 
 
 

 

  
 
 
 

           

ผล 
(5) 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : สนับสนุนการบริหารทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : ด้านการเงิน 
ภารกิจ   งานคลังและพัสดุ  
กระบวนงาน......การเงิน 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง 

(KRI )(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน 
1. ผลตอบในตลาด
ทุน ตลาดเงิน
เปลี่ยนแปลงตาม
สภาพเศรษฐกิจ 

  
 
ผลตอบแทนใน
ตลาดทุน ตลาด
เงินไม่คงที ่
 

 

 
 

มีการจัดท าแผนการ
ลงทุนทุก 6 เดือน 
โดยศูนย์บริหาร
สินทรัพย์เลือกลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนสูงสุด
ตามอัตราส่วนการ
ลงทุน 
 

แผน 
(4) 

 
 

            

ผล 
(5) 
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ภารกิจ   งานคลังและพัสดุ 
 

 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัดความ

เสี่ยง (KRI )

(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. รายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการ
บริหารภายใน
คณะฯ 
 
 
 

1.จ านวนรายได้ที่ต่ า
กว่าประมาณการใน
แตล่ะไตรมาส 
2.จ านวนเงิน
รายได้ที่ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ไตรมาส 

คณะกรรมการ
ติดตามและควบคุม
การใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผน 

แผน 
(4) 

 
 

            

ผล 
(5) 

            

3. การจ่ายเงิน
ผิดพลาด 

 

1.จ านวนครั้งที่
จ่ายเงินผิดพลาด 
2.จ านวนเงินท่ี
จ่าย 

ใหค้ณะกรรมการ
การตรวจนับเงิน
คงเหลือประจ าวัน 
 

แผน 
(4) 

             

ผล 
(5) 

            

4.รายงาน
ทางด้านการเงิน
แสดงข้อมูลไม่
ถูกต้อง 
 

1.จ านวนรายงาน
ที่พบมีความคาด
เคลื่อน 
2. มูลค่าเงิน
คลาดเคลื่อน 
 

1.บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.จัดท าโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่สามารถ
บันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล 

แผน 
(4) 

             

ผล 
(5) 
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ชือ่หน่วยงาน/ส่วนงาน..คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการที่เชื่อถือได้ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ภารกิจ..ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระบวนงาน......งานเทศโนโลยีสารสนเทศ................................... 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 
(1) 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยง 

(KRI )

(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้

(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ระบบเครอืขา่ย

สื่อสารหลัก Main 

Switch และ 

Server เสียหาย/

ขัดข้อง/หยุดชงักใช้

งานไม่ได ้

- จ านวน

ครัง้ของ

การหยุด 

ชงัก 

- 

ระยะเวล

าในการกู้

ระบบ 

 

1) ตรวจสอบ Server 

ทุกวัน 

2) ตรวจสอบการ

พร้อมใช้งานของ

อุปกรณด์ับเพลงิทุก

วันท่ี 30 ของเดอืน 

3) มีการรีเช็คการ

ตรวจสอบทุก 3 เดอืน 

แผน 

(4) 
 

 

 

 

            

ผล 

(5) 
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ภารกิจ..ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 

 
 

เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยง 

(KRI )

(2) 

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 

/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  

(6) 

ผลลัพธ์ที่

ได้

(Outcome) 

(7) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การเข้าถึงขอ้มูล

ใน Server โดยผู้

ไมไ่ด้รับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

- จ านวน

ครัง้ท่ีผู้บุก

รุก

พยายาม

เข้าถึง 

1) ตรวจสอบ

ระบบ Fire wall 

ทุก 15 วันท าการ 

2) ปรับปรุง 

software ท่ีใช้

งานให้เหมาะสม 

3) ก าหนด

แนวทางการให้

สิทธิในการเข้าถึง 

server 

แผน 

(4) 
             

ผล

(5) 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ  2556 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย:   - สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      - สร้างความเป็นสากล 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน:  พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน:    เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ:        ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนงาน:     การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีศักยภาพและมีคุณภาพตามสายวิชาชีพของตน 
 

 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(KRI) 

(2) 

 
กิจกรรมการ 
ด าเนินงาน 

(3) 

 
แผน/ 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
(6) 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
(Outcome) 

(7) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ได้พนักงานท่ีมี
คุณสมบัตไิม่ตรง
ตามความต้องการ 

1. ต าแหน่งท่ีเปิดรับ
สมัครทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนไม่มี
ผู้มาสมัครตามที่
ก าหนดไว ้
2. จ านวนครั้งท่ีเปิด 
รับสมคัร 

1.เพิ่มช่องทางการรับสมัคร
ให้มากขึ้น เช่น การจัดท า
โปสเตอร์ประกาศบอรด์การ
รับ สมัครงานให้ทุกคน 
สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
2. จัดท า Pop-up ลงใน
หน้าเว็ปของคณะฯ  
3. ขอความร่วมมือกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
มหาวิทยาลยัมหิดล  
ลงประกาศการรับสมัครงาน  

แผน 

(4) 
             

ผล 

(5) 
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ภารกิจ:    ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(KRI) 
(2) 

 
กิจกรรมการ 
ด าเนินงาน 

(3) 

 
แผน/ 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ(6)  
ผลลัพธ์ที่ได้ 
(Outcome) 

(7) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4. สถานท่ีประกาศรับ
สมัครงานให้อยู่ใน
บริเวณทีม่ีบุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นได้
สะดวกและชัดเจน 

              

2. พนักงานปฏิบัติงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

1. ผลการปฏิบัติงาน 
ไม่ได้มาตรฐาน มีการ
ปรับปรุง แก้ไข 
2. งานส าเร็จไม่ทัน 
เวลาที่ก าหนดไว้    
  
 
 

1. มอบหมายงานตาม
ความถนัด 
2. ส่งไปอบรมใหต้รง
กับงานท่ีบุคลากร
รับผิดชอบ   
3. วางแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย   
สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.ส ารวจความต้องการ 
การพัฒนาของ
บุคลากร   

แผน 

(4) 
 
 

             

ผล 

(5) 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน..คณะสาธารณสุขศาสตร์   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         :  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : เพื่อให้การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพ่ือให้การด าเนินงานของงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจด้านการบริการวิชาการเกิดประสิทธิภาพและมีความ

ต่อเนื่อง 
ภารกิจ..ด้านบริการวิชาการ 
กระบวนงาน....ฝึกอบรม 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 

(KRI ) 
(2) 

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การจัดฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

จ านวน
กิจกรรม
ส าหรับการ
ฝึกอบรมทีไ่ม่
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

1.การจัดท าแผนและ
ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
2.ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

 ผล 
(5) 
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ภารกิจ..ด้านบริการวิชาการ 

 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
(KRI )(2) 

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ (6) ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.แน้วโน้มผู้เข้าฝึกอบรม
ลดลง 
(การด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิ
งาน) 

1. ความพึง
พอใจของผู้รับ
การฝึกอบรม 
2.จ านวนผู้
เขี่ยวชาญ 

1.จัดเก็บข้อมูลและ 
baseline data 
2.มีการเขียนแผนงาน
และก าหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของงาน 
3.ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลความต้องการ
ด้านความร่วมมือ
วิชาการด้านต่างๆ 
จากภาควิชา 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 

            

3. โครงการจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นถูกยกเลิก 
 

- จ านวน(คน) 
ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมที่ถูก
ยกเลิก 

 

1.การจดัท าแผนและ
ก าหนดเป้าหมายให้
ชัดเจน 
2.จัดท าข้อตกลง/สัญญา
ร่วมกันระหว่างสถาบัน
การ ศึกษาต่างประเทศ
และคณะเพื่อลดจ านวน
การยกเลิกโครงการ 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน..คณะสาธารณสุขศาสตร์   
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ......2556............ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         :  เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม          
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                   : เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
ภารกิจ..ด้านบริหารเคร่ืองมือกลาง 
กระบวนงาน....บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 

(KRI ) 
(2) 

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน  

(3) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(6) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เกิดเพลิงไหมใ้น
ห้องปฏิบตัิการ/
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
 

1. ความถี่
ของการเกิด
เพลิงไหม ้

1. ด าเนินการ
ตรวจสอบเครื่องมือ
ทุก 3 เดือน 
2. ด าเนินการ
ตรวจสอบการจดัเก็บ
สารเคมีให้ถูกประเภท
โดยเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบตัิการทุก 3 
เดือน 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 
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ภารกิจ..ด้านบริหารเคร่ืองมือกลาง 

 
 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 

(KRI ) 
(2) 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
(3) 

แผน / 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ (6) ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2. เกิดการ
แพร่กระจาย
ของสารเคม/ี
เชื้อโรคภายใน
ส่วนงาน 

1. จ านวนผู้
ร้องเรียนเรื่อง
การ
แพร่กระจาย
ของเสีย
สารเคม ี

 

1. ขอความร่วมมือจากภาควิชาโดย
ผ่านการสั่งการจากหัวหน้าภาค 
2.ด า เนินการส ารวจปริมาณการ
จัดเก็บของเสียจากภาควิชาทุก 3 
เดือน 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 

            

3. เจ้าหน้าที่/
นักศึกษาเกิด
อุบัติเหตุขณะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1. ความถี่ของ
การเกิด
อุบัติเหต ุ
2 .  จ า น ว น
ผู้ได้รับบาดเจบ็
จากกา ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ 

1. ด าเนินการตรวจสอบและจัดท า
บันทึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันโดย
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 
2. จัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและ
จ า น ว น ผู้ ไ ด้ รั บ บ า ด เ จ็ บ ใ น
ห้องปฏิบัติการ   

แผน
(4) 

             

ผล 
(5) 
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ชื่อหน่วยงานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : เพื่อก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง และการลดค่าใช้จ่ายทางการบริหารโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน            : เพื่อให้การด าเนินงานของคณะฯตามภารกิจด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพื่อให้ภารกิจในงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ภารกิจ การสนับสนุนให้บริการงานซ่อมบ ารุง 
กระบวนงาน การตรวจสอบติดตามวางแผนงานซ่อมบ ารุง 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(1) 

ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
(KRI )(2) 

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

(3) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ(6) ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(7) 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
พื้นที่ตัวอาคาร 2, 3 
และ6 ไมม่ีไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉินท า
ให้มีความเสี่ยงเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไฟฟ้า
ดับหรือมีการอพยพ
หนไีฟอาจมองไม่
เห็นทางเดิน
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได ้
 

จ า น ว น
ครั้ งที่ เกิ ด
เ ห ตุ ก า ร
ไฟฟ้าดับ  

จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉิน ติดตั้ง
ที่ช้ัน 1-7 ของอาคาร 
2, 3 และ 6 อย่างน้อย
ช้ันละ 1 ชุด 

แผน
(4) 

 
 
 
 

            

ผล 
(5) 

             


