
 
 

รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 



 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงาน 

 

เรียน อธิการบดี 

 

คณะสาธารณสุขศาสตรไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2556 ดวยวิธีการท่ีคณะคณะสาธารณสุขศาสตรกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยาง

สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร    ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

และการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึง

รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของคณะคณะสาธารณสุขศาสตร 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว มีความเพียงพอและ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 
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           วันท่ี  ๒๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
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2. แบบ Checklist 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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มี ไมมี

สวนงานมีกลไกและกระบวนการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 

เครื่องมือ และระบบงาน ที่เพียงพอตอการดําเนินงานหรือไม 

ผูบริหารสวนงานมีการกระจายอํานาจหนาที่ ภาระงาน และอํานาจอนุมัติไปยังผูบริหารระดับตางๆ 

ตามภารกิจของสวนงานโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

ผูบริหารสวนงานใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ เพื่อหาวิธีจัดการ

ความเสี่ยงหรือไม 

ผูบริหารสวนงานมุงเนนการบริหารแบบมุงเนนผลงาน 

(Performance – Based Management)  ประกอบดวย

   - สวนงานมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) หรือไม 

   - มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของการทํางาน ภายในสวนงานเพื่อใหเกิดความ

เขาใจรวมกัน หรือไม 

   - เปาหมายการดําเนินงานระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม สอดคลองกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคของสวนงาน หรือไม 

   - มีระบบการประเมินผลงานตามที่ไดตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน หรือไม 
   - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหคาตอบแทนแกบุคลากรขึ้นอยูกับผลงาน หรือไม 
   - มีการใหขอเสนอแนะแกพนักงานเพื่อปรับปรุงผลงานใหเปนไปตามเปาหมาย หรือไม 

 มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ Checklist การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

สวนงาน   คณะสาธารณสุขศาสตร

แบบ Checklist ใชสําหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยและสวนงานไดออกแบบไว

ตามองคประกอบ 5 ดานของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

รายการประเมิน

1.สภาพแวดลอมของการควบคุม

ปรัชญาและ

รูปแบบการ

ทํางานของ

ผูบริหาร

เอกสารหมายเลข 2 - ชุดท่ี 2 
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ความซื่อสัตยและ

จริยธรรม

มีขอกําหนดดานจริยธรรมในการทํางาน และบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด ไวเปนลายลักษณภายใน

สวนงานหรือไม 

มีการประกาศ ประชุมชี้แจง เผยแพรขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษใหพนักงานภายในสวน

งานไดรับทราบหรือไม 

มีกระบวนการแจงใหทราบถึงความสําคัญในเรื่องความซื่อสัตยและความมีจริยธรรมใหพนักงาน

ทราบหรือไม 

สวนงานมีการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรในดานความยึดมั่นในคุณธรรม( Integrity) โดย

พิจารณาในเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรมไวในขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 

Agreement : PA) ดวยหรือไม


ผูบริหารสวนงานประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของความซื่อสัตยและความมีจริยธรรมหรือไม 
มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไมซื่อสัตยหรือไม 
มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละตําแหนงที่ชัดเจนและตรงตามขอเท็จจริง

หรือไม 

มีการกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรที่จําเปนในแตละระดับของสวนงานในดาน

  - ความยึดมั่นในคุณธรรม ( Integrity)

  - การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

  - ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)

  - การทํางานเปนทีม (Teamwork)

  - การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  (Systematic Job Planning)

ไวเปนลายลักษณอักษรหรือไม



มีการกําหนดสมรรถนะเฉพาะตําแหนง (Functional Competency) ของบุคลากรแตละระดับของ

สวนงาน ไวเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

มีการแจงใหพนักงานรับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนในการปฏิบัติงานหรือไม 
มีแผนการฝกอบรมพนักงานตามความจําเปนหรือไม 

โครงสรางองคกร การจัดโครงสรางและสายการบังคับบัญชาภายในสวนงานมีความชัดเจนหรือไม 
มีการทบทวนโครงสรางและปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงหรือไม 
มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบภายในสวนงานและกําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษรหรือไม 

มีการกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

ความรู ทักษะ

และ

ความสามารถ

ของบุคลากร

การมอบอํานาจ

และหนาที่ความ

รับผิดชอบ
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มีมาตรฐานการกําหนดตําแหนงที่ระบุถึงการศึกษา ประสบการณ ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม ไว

เปนมาตรฐานในการบรรจุพนักงานหรือไม 

สวนงานมีการอบรมและสอนงานใหแกพนักงานใหม และพนักงานทุกคนอยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่องหรือไม เชน มีระบบพี่เลี้ยง เปนตน 

มีกระบวนการในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement : PA) ที่เห็นชอบ

รวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานผูรับการประเมินหรือไม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงานหรือไม 
มีการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหพนักงานรับทราบอยางชัดเจนทั้งในสวนที่ผลการ

ปฏิบัติงานดีและสวนที่ตองการมีการพัฒนาปรับปรุงหรือไม 

ผูบริหารสวนงานใชผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนตําแหนง ขึ้นเงินเดือน และ

พิจารณาความดีความชอบ หรือไม 

มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดมอบหมายอยาง

สม่ําเสมอหรือไม เชน การบรรจุไวในวาระการประชุมของสวนงาน หรือกําหนดใหมีการจัดทํา

รายงานเสนอผูบริหารสวนงานทุกเดือน เปนตน


มีกระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบภายในตอผูบริหาร

สวนงานหรือไม 

สวนงานมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ในการดําเนินงานหรือไม 
กระบวนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ของสวนงาน ไดใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวน

รวมหรือไม 

มีกระบวนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และตัวชี้วัด ใหแกบุคลากร

ของสวนงานไดรับทราบหรือไม เชน การประชุมชี้แจง การเผยแพรทางเว็บไซด การติดประกาศ 

เปนตน


มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับสวน

งานหรือไม 

วัตถุประสงคระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได หรือไม 

2. การประเมินความเสี่ยง

การกําหนด

วัตถุประสงค

นโยบายวิธี

บริหารดาน

บุคลากร

กลไกการติดตาม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน
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ผูบริหารทุกระดับของสวนงานมีสวนรวมในการระบุเหตุการณความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

หรือไม 

มีการระบุเหตุการณความเสี่ยงโดยนําปจจัยภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณาดวยหรือไม

 เชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน


ในการระบุเหตุการณความเสี่ยง มีการวิเคราะหสาเหตุของเหตุการณความเสี่ยงหรือไม 
มีเกณฑการประเมินผลกระทบและโอกาสในการเกิด ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อหาระดับ

ความสําคัญของเหตุการณความเสี่ยงหรือไม 

มีการวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยงจากมิติผลกระทบและโอกาสในการเกิดหรือไม 
มีการกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงหรือไม 
มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม 
มีการแจงใหบุคลากรในสวนงานทราบถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวหรือไม 

มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของสวนงานหรือไม 
มีกระบวนการในการพิจารณาออกแบบกิจกรรมการควบคุมรวมกันหรือไม เชน การประชุมระดม

สมอง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

ในการมอบอํานาจตางๆ มีคําสั่งมอบหมายอํานาจหนาที่หรือระบุวงเงินอนุมัติไวเปนลายลักษณ

อักษรอยางชัดเจนหรือไม 

มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน/ทะเบียนคุมครุภัณฑ ทุกประเภทที่ไดมาหรือไม 
มีหลักฐานการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ อยางครบถวนทุกครั้งที่มีการเบิกจายหรือไม 
มีการกําหนดเลขรหัสครุภัณฑ และติดรหัสที่ตัวทรัพยสินทุกรายการหรือไม 
มีระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของสวนงานหรือไม 
มีการจัดทําแผนผังที่ตั้งของทรัพยสิน /ครุภัณฑ ของสวนงานหรือไม 
มีแผนและการบํารุงรักษาทรัพยสินตามกําหนดเวลาอยางสม่ําเสมอหรือไม 
มีการตรวจนับทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของสวนงานและรายงานตอผูบริหารสวนงานเปน

ประจําทุกปหรือไม 

มีการแบงแยกหนาที่หนาที่ระหวางเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่บันทึกบัญชีออกจากกันหรือไม 

การประเมินความ

เสี่ยง

การจัดการความ

เสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

การระบุ

เหตุการณความ

เสี่ยงและสาเหตุ
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คณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่สวนงานแตงตั้ง    ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับผูที่ปฏิบัติหนาที่ดานการ

รับเงินใชหรือไม 

ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเช็คไมไดมีหนาที่ในการจายเงินใชหรือไม 
มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยหรือของสวนงานที่กําหนดบทลงโทษ กรณี

การใชอํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชนไวเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ โดยกําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนไว

หรือไม 

มีระบบและชองทางใหผูปฏิบัติงานสามารถสงขอมูลหรือรายงานเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม

ถูกตองหรือไม 

มีผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในตอ

ผูบริหารสวนงานหรือไม 

สวนงานมีระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดําเนินงานประกอบการการตัดสินใจของผูบริหาร

หรือไม 

มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันหรือไม 
มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากระบบกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกสิ้นวัน/สัปดาห/

เดือน/ป หรือไม 

มีการปรับปรุงแกไขรายการที่พบความผิดพลาดทันทีที่ตรวจพบหรือไม 
มีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบจายเงินและการบันทึกบัญชีไวอยางครบถวน สมบูรณ หรือไม 
มีการรายงานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูบริหารหรือไม เชน รายงานแสดงฐานะทางการเงิน

 เปนตน 

มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสวนงานอยางเพียงพอหรือไม เชน เว็บไซด สื่อตางๆ

 รายงานประจําป เปนตน 

มีการสื่อสารอยางชัดเจนภายในสวนงานใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตน

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ

แกไขหรือไม  เชน การชี้แจงในที่ประชุม เปนตน


มีชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

สวนงานหรือไม 

มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก เชน ตูรับความคิดเห็น  จดหมายรองเรียน 

เปนตน หรือไม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
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มีการกําหนดใหทุกฝายภายในของสวนงานรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลําดับขั้นอยาง

สม่ําเสมอ เชน รายเดือน รายไตรมาส เปนตน หรือไม 

มีการประชุมเพื่อวางแผนแกไขและติดตามงาน กรณีที่พบวางานไมเปนไปตามแผนหรือไม 
มีกระบวนการติดตามงานและรายงานตอหัวหนางานหรือผูบริหารเปนประจํา เชน รายวัน รายเดือน

 รายไตรมาส  เปนตน หรือไม 

มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอหรือไม 

มีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อระบุ

เหตุการณความเสี่ยงทุกปหรือไม 

มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวทุกปหรือไม 

มีการติดตามประสิทธิผลของจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวทุกปหรือไม 
สวนงานไดรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

ภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ไดรับรายงานหรือไม 

                                                                                           วันที…่20.....พฤศจิกายน 2556 

(.รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล)

5. การติดตามประเมินผล

ลงชื่อผูประเมิน............................................................................



 
3. รายงานการวิเคราะหเ์หตุการณ์ความเสีย่ง

และ 
การประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย          : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)       (ยุทธศาสตร์ 1) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน   : สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ "มหาวิทยาลัยวิจัย"   
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                     : เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ  ด้านการวิจัย 
กระบวนงาน  การพัฒนางานวิจัยและวิชาการของคณะฯ ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ  ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk Indicators 
: KRI ) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมิน
การควบคุม

ที่มีอยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงที่

เหลืออยู่ 
1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด 
 

1. ภาระงานการสอน 
การท าวิจัย และการ
บริการวิชาการ ของ
อาจารยก์ับเวลาที่ถูก
ก าหนดของแต่ละ
ภาระงาน 
2. อาจารย์ประจ าที่
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี 
ยังไม่สามารถ
ผลิตผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ได้ทันท ี
3. การรอตอบรับ
การตีพิมพ์จาก
วารสาร 

จ านวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัย
จากเงินรายได้คณะฯ  
2. การจัดสรรเงินอุดหนุน
เพิม่ โดยพิจารณาจากค่า 
Impact factor 
3. โครงการวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุน
การวิจัยจากเงินรายได้
คณะฯ ให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง  

การควบคุม
ที่มีอยู่
สามารถลด
ความเสีย่ง
ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ต้อง
มีการ
ควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้
ความเสีย่ง
เพิ่มขึ้นไปยัง
ระดับที่
ยอมรับไม่ได ้

5 5 25 1. ก าหนด PA ส าหรับ
ผู้ที่ร่วมโครงการ 
Talent Management  
2. ปรับเพิ่มการใหเ้งิน
อุดหนุนเพิ่ม โดย
พิจารณาจากค่า 
Impact factor หรือ 
โดยพิจารณาจากการ
จัดอันดับวารสาร ซึ่ง
แบ่งกลุ่มตามค่าควอร์
ไทล์ (Quartile) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล 
JCR หรือ SJR 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย/
คณะกรรมก
ารวิจัย/
งานวิจัย/
หัวหน้า
ภาควิชา 

1 ต.ค. 2556 
- 30 ก.ย. 
2557 

ความเสีย่งด้าน S 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 
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ภารกิจ  ด้านการวิจัย

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ  ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมิน
การควบคุมที่มี

อยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาสเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงที่

เหลืออยู่ 

2. เงินทุนวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด 
 
 

1. อาจารย์ไม่มเีวลา
เขียนโครงร่างการ
วิจัยขอทุน  
2. ภาระงานการสอน 
การท าวิจัย และการ
บริการวิชาการ ของ
อาจารยก์ับเวลาที่ถูก
ก าหนดของแต่ละ
ภาระงาน 
 
 
 

 
 
 
 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ า 

1. การจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้
คณะฯ  
2. ประชาสัมพนัธ์
ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้
มหาวิทยาลยั 
3. ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยจาก
แหล่งทุนภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทาง 
website ของ
งานวิจัยและวิชาการ 
และส่งถึงอาจารย์
ทุกคนทาง E-mail  
3. แนะน า ติดตาม
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจวิจัย  

การควบคุมที่มี
อยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่
ต้องมีการ
ควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้
ความเสีย่ง
เพิ่มขึ้นไปยัง
ระดับที่ยอมรับ
ไม่ได ้
 

5 5 25 1. ประชุม
คณะกรรมการวิจยั 
ก าหนดแนวทางเร่งรดั
คณาจารยเ์ขียนขอทุน
วิจัย 
2. ก าหนด PA 
ส าหรับผู้ที่ร่วม
โครงการ Talent 
Management  
3. การจดัสรรเงิน
อุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได้คณะฯ 
ส าหรับผู้ที่ร่วม
โครงการ Talent 
Management 
4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้อาจารย์
เขียนโครงร่างวิจยัขอ
ทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบนั  

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย/
คณะกรรมการ
วิจัย/งานวิจัย/
หัวหน้า
ภาควิชา 

1 ต.ค. 2556 
- 30 ก.ย. 
2557 
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง                           (ยุทธศาสตร์ ที่ 2)  
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษา กลุ่ม ง 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ และเป็นสากล 
ภารกิจ ด้านการศึกษา 
กระบวนงาน การผลิตบัณฑิต 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ 
 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key Risk 

Indicators : 
KRI) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การ
ประเมิน

การ
ควบคุมที่

มีอยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับ 
     ผิดชอบ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงที่

เหลืออยู ่

1.ข้อมูลสถิติการผลิต
บัณฑิต ที่ใช้รายงานผล  
ในระดับหลักสตูร 
ภาควิชา คณะฯ มีการ
สรุปข้อมลูผลการ
ด าเนินงานท่ีไมต่รงกัน อีก
ทั้งบางข้อมูลยังขาด
เอกสารหลักฐานยืนยัน
แหล่งที่มาของข้อมูล  ซึ่ง
ส่งผลต่อภาพพจน์และ
ความน่าเชื่อถอืของคณะฯ
ภาควิชาและหน่วยงาน  

1.การขาด
ประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงการจดัเก็บ
รวบรวมข้อมลูสถติิการ
ผลิตบัณฑติ อย่างเป็น
ระบบ  
2. การบริหารหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา อยู่
ในการด าเนินการ
ระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัย และหลักสูตร 
ตั้งแต่ระบบงานรับ นศ.  
จนถึงขอส าเร็จ
การศึกษา ไมไ่ดผ้่าน
ข้อมูลมายังงานบรหิาร
การศึกษาฯ ของคณะฯ  

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึง
พอใจต่อ
รายงานผลการ
ผลิตบัณฑติ        
ปีการศึกษา 
2556 ไม่น้อย
กว่า 3.5 

มีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบ
ในการกรอกข้อมูล
ลงระบบ 
MUFIS/MUGSS 
ระดับภาควิชา/
หลักสตูร/คณะฯ 
แต่ขาดความ
เชื่อมโยง 

ยังไม่
เพียงพอ
ตอ่การ
ควบคุม

ความเสีย่ง 

5 4 20 1.ก าหนดเจ้าหน้าท่ีสามารถดูแล
และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการผลิตบัณฑติ 
และให้ความรู้ ความเข้าใจ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมลูเพื่อ
รองรับระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา ระบบบริหาร
การศึกษา ระดับคณะฯ 
2. เช่ือมโยงข้อมูลสถติิด้านการ
ผลิตบัณฑติ  ระดับปรญิญาตรี  
กับกองICT (ข้อมูลในระบบ
ทะเบียนนศ.) ระดับบณัฑิตศึกษา 
ในระบบ GRAD MIS และจดัเก็บ
ข้อมูลส่วนสถานภาพนศ.และการ
บริหารวิชาการ กับหลักสูตร 
3.จัดระบบตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปใช้
งาน ทุก 3 เดือน 

งานบริหาร
การศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

ตุลาคม 56-
สิงหาคม 57 

ความเสีย่ง ด้าน S 
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ภารกิจ ด้านการศึกษา 

 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง(8) 

สาเหตุ (9) 
 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 
KRI )(10) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่(11) 

การประเมิน
การควบคุม
ที่มีอยู่(12) 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ(16) 

ผู้รับ 
     ผิดชอบ

(17) 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด
เสร็จ(18) 

ระดับ
โอกาส

เกิด(13) 

ระดับ
ผลกระท
บ(14) 

ระดับความ
เสี่ยงที่

เหลืออยู่
(15) 

2.นักศึกษาระดับปริญญา
โท และปรญิญาเอก  ใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 
เกินกว่าที่หลักสตูร
ก าหนด (โท3 ปี เอก 5ปี)   

1.จากปัญหาส่วนตัว
ของนศ. (ครอบครัว/
สุขภาพ) 
2. การไมไ่ดล้าเรยีน
และการกลับไป
ปฏิบัติงานในช่วงท า
วิทยานิพนธ ์ 
3.นศ.ขาดเงินทุนท า
วิจัย 
4. ทักษะทาง
วิชาการและ
ภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาไม่เพียงพอ 
5. ทักษะการให้
ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ส าเรจ็
การศึกษา
ระดับปริญญา
โท และ
ปริญญาเอก  
ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษา 
ตามเกณฑ์ที่
หลักสตูร
ก าหนด
เพิ่มขึ้น 

1.ระบบรายงาน
ความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
2.ระบบการติดตาม
บัณฑิตของหลักสูตร 
3.การขออนุมัติ
จัดท าวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาไทย ใน
ระดับปริญญาโท 
4.การจัดอบรมการ
เขียนวิทยานิพนธ์
และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ยังไม่
เพียงพอใน
การควบคุม
ความเสีย่ง 

4 4 16 1.ปรับปรุงเงื่อนไข/และ
คุณสมบัติ การรับนักศึกษา 
2. ส่งเสรมิการจดักิจกรรม
เสรมิหลักสูตรด้านวิชาการ 
และทักษะภาษาอังกฤษ  
3. พัฒนาระบบการตดิตามการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
4. จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
รับฟังปัญหา/อุปสรรค/ความ
ต้องการของนศ.ท่ีอยู่ระหว่าง
ศึกษารายวิชา และนศ.ที่อยู่
ระหว่าง การจดัท าวิทยานิพนธ์ 
 

1.รองคณบดี
ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา  
2.รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
การศึกษา 
 

ระยะที่1 
ธันวาคม56-
สิงหาคม57 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ  2557 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : สร้างความเป็นสากล   (ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : สร้างเครือข่ายงานวิจัยและการเรียนการสอนให้เป็นสากล 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : ได้จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีโทและเอก 15 คน 
ภารกิจ  : สร้างความเป็นสากลในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กระบวนงาน  : ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ  ตัวช้ีวัด
ความเสี่ยง 
( Key Risk 
Indicators 

: KRI ) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน
การควบคุม

ที่มีอยู่ 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 
1. ไม่ไดจ้ านวน
นักศึกษาต่างชาติ
แลกเปลี่ยนและ
อาจารย์ต่างชาติเต็ม
เวลาตามเป้าหมายใน 
PA 

1. ขาดการ
ติดต่อสื่อสารกบั
เครือข่าย
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
2. ขาดการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 

 
 

 - จ านวน
นักศึกษา
ต่างชาติ 
 - จ านวน
อาจารย์
ต่างชาติ 

1. การด าเนินงาน
ตาม MOU 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยน
แก่
สถาบันการศึกษา
ต่างชาติโดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย 
 

- สามารถลด
ความเสีย่งได้
เหลืออยู่ใน
ระดับน้อย 

-  

4 5 20 1. ท าให้ MOU มีการ
ปฏิบัต ิ

2. ขยายเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

3. ประชาสมัพันธ์คณะ
ให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก 

รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศและ

การ
ประชาสมัพันธ์ 
และงานวิเทศ

และการ
ประชาสมัพันธ์ 

ม
มิ.ย. 57 – พ.ค. 58 

 

 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน S 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ2557 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน (ICT-based University) (ยุทธศาสตร์ 6) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : มีระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่เชื่อถือได้ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ภารกิจ          : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนงาน         : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ  ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

การประเมิน
การควบคุมที่

มีอยู่ 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 

1. ระบบเครือข่าย
สื่อสารหลัก Main 
Switch และ server 
เสียหาย/ขัดข้อง/
หยุดชงักใช้งานไม่ได้ 

-อุปกรณ์ที่ใช้งาน
เสีย ไม่มีอุปกรณ์
ส ารองเพราะ
ต้นทุนในการ
จัดซื้อสูง 
-อุบัติเหตุ 
 
 

- จ านวนครั้ง
ของการ
หยุดชงัก 
- ระยะเวลา
ในการกู้คืน
ระบบหรือ
การใช้งานได้
อีกครั้งของ
ระบบ 

- มีการตรวจสอบ 
server ทุกวัน 
- ตรวจสอบการ
พร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ดับเพลิง
ทุกวันที่ 30 ของ
เดือน 

- มีการรีเช็ค
การควบคุม
ทุก 3 เดือน 

3 5 15 เจ้าหน้าที่ควบคุม
ระบบจัดส่ง 
รายงานการ
ตรวจเช็คให้
หัวหน้างานทุก
วันที่ 30,31 ของ
เดือน 

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

มค.-มีค. 57 

 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน S 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน  (ยุทธศาสตร์ 8 ) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    :  การบริหารการเงินและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
ภารกิจ : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กระบวนงาน  : บริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ  ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง ( Key 

Risk 
Indicators : 

KRI ) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินการ
ควบคุมที่มีอยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงที่

เหลืออยู่ 

1.การจัดเก็บเงินรายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการบริหาร
ภายในคณะฯ 
 
 
 
 

การจัดหารายไดไ้ม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

1.จ านวนเงินรายได้
ที่ไดร้ับต่ ากว่า
ประมาณการในแต่
ละไตรมาส 
2.จ านวนเงิน
รายได้ที่ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ไตรมาส 

จัดท าข้อมูล
รายรับ-รายจ่าย
ประจ าเดือนเสนอ
ต่อผู้บริหาร เพื่อ
เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ 
ในการจัดหารายได ้

มีการวางแผนการ
จัดหารายได้เพิ่ม
ในส่วนของการให้
เช่าสถานท่ี 

5 4 20 การติดตามและ
ควบคุมการจดัหา
และการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผน 

คณะกรรมการ
งบประมาณ/
หัวหน้าภาควิชา 

1ตค.2556 – 
30 กย. 2557 

2.การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน 

1.ขาดการจัดท า 
Cash Flow 
2.ขาดการวิเคราะห์
อัตราส่วนสภาพ
คล่องทางการเงิน 

1.จ านวนครั้งท่ี
ไม่สามารถ
จ่ายเงินได ้

มีการจัดท า
รายงานทางการ
เงินเสนอฝ่าย
บริหารทุกเดือน 

การน าเสนอรายงาน
ไม่ได้น าเสนอในเชิง
เวิเคราะห์
เปรียบเทียบให้เห็น
ถึงสภาพคล่องทาง
การเงิน 

5 4 20 การจัดท ารายงาน
และวเิคราะห์
น าเสนอสภาพคล่อง
ทางการเงินทุก
เดือน 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร ฯ 

คณะกรรมการ
งบประมาณ

หัวหน้างานคลังฯ 

1ตค.2556 – 
30 กย. 2557 

 
 
 
 

ความเสี่ยงด้าน (S) 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน....คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ........2557................ 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : ………บริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน……….(ยุทธศาสตร์ 8). 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : ………บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ…… 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน   :    1.  ...ส่งรายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงก าหนดเวลา  (แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด)....... 
                                                2.  ....ผลส าเร็จของการด าเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2556) ร้อยละ..22.56... 
                                                3.  ...ผลส าเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้........ 
ภารกิจ....ด้านกลยุทธ์.......... 
กระบวนงาน........1.   ...งานติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  
                     2.   ...งานติดตามตัวชี้วัด MUKPI พร้อมหลักฐานประกอบ  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ  ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( 
Key Risk 

Indicators : KRI ) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมิน
การควบคุมที่มี

อยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ
โอกาสเกิด 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับความ
เสี่ยงที่

เหลืออยู่ 
1.หน่วยงาน/ภาควิชา 
รายงานผลการด าเนินการ
มาล่าช้าและไม่เป็นไป
ตามแผน 

1.ขาดการวางแผน
ด้านตารางเวลา 
ทรัพยากร และ
กิจกรรมของ
โครงการ 
2.ต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว ้
 

1. หน่วยงาน/
ภาควิชา ส่งรายงาน
ผลด าเนินงานตรง
ก าหนดเวลารอบ 
6,9,12 เดือน และ
ส าเรจ็ของโครงการ  
ร้อยละ  90  

มีปฏิทิน
ก าหนดเวลา
แต่ละ
โครงการของ
หน่วยงาน/
ภาควิชา 

1.  มีการส่ง
หนังสือก่อน
ล่วงหน้า 
ประมาณ 20 
วันก่อนถึงเวลา
ครบการ
รายงาน 6, 9 
และ 12 เดือน 
2.  ทวงถาม
ด้วยวาจา/ทาง
อีเมลล์ และ
โทรศัพท ์

4 5 20 1.  มีการก ากับติดตาม
โดยหัวหน้าภาควิชา
หรือผู้รบัผิดชอบหลัก
อย่างต่อเนื่อง 
2.  มีมาตรการรองรับ
เกี่ยวกับผลการด าเนิน
โครงการไม่เป็นไปตาม
แผนหรือผลส าเร็จ
โครงการไม่ถึงร้อยละ 
90 
3.  จัดท าโปรแกรม
ติดตามแผนงาน/โครงการ
และตัวช้ีวัด 

รองคณบดี
ฝ่าย

แผนพัฒนา
ฯหัวหน้า
ภาควิชา
และงาน

แผนพัฒนา
และระบบ
คุณภาพ 

รายงาน 6 
เดือน ก่อน
วันท่ี 15 
เมษายน)/รอบ 
9 เดือนก่อน
วันท่ี 15 
กรกฎาคมและ
รอบ 12 เดือน 
ก่อนวันที่ 15 
ตุลาคมของทุก
ปี 

 

ความเสี่ยงด้าน S 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน    คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย:  - สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล    (ยุทธศาสตร์ที่ 9) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน: - สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่บุคลากร 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน:   - เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลมีความต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ 
ภารกิจ:      - ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการ:     - การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีศักยภาพและมีคุณภาพตามสายวิชาชีพของตน 

วิเคราะห์ 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators 

:KRI) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินการ 
ควบคุมที่มีอยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ที่
เหลืออยู่ 

1. ต าแหน่งทาง
วิชาการ รศ. /ศ. 
ของบุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร  มี
แนวโน้มลดลง 
 

1.เกิดจาก
บุคลากร สาย
วิชาการที่ด ารง 
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ รศ./ศ. 
เ ก ษี ย ณ อ า ยุ
ราชการ/ เกษียณ 
อายุงาน  
  
  

จ านวนบุคลากร
ส า ย วิ ช า ก า ร ที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร 
เ ก ษี ย ณ อ า ยุ
ร า ช ก า ร / 
เกษียณอายุงาน 
ใ น แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณ  

1. คณะฯ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรท า
ผลงาน วิชาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
โ ด ย มี เ งิ น อุ ด ห นุ น ก า ร
ตีพิมพ์บทความวิจัยจากเงิน
รายได้คณะฯ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะฯ 
ก าหนด 
2. คณะฯ เวียนแจ้งและ
ส่ ง เ ส ริ ม บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิ ช า ก า ร   ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก ท่ีได้รับการ  
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ก่อนวันที่ 
1  ก .ค .  2556 ทราบถึ ง
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ

การควบคุมที่ มี อยู่ ไ ม่
สามารถ ลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับ
ได้ ต้องจัดการความเสี่ยง
เ พื่ อ ให้ อ ยู่ ใ น ร ะดั บที่
ยอมรับได้     

4 5 20 1 .  ค ณ ะ ฯ  ค ว ร
ผ ลั ก ดั น แ ล ะ
สนับสนุนบุคลากรให้
ท าผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น โดยการขอ
ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร
ตีพิมพ์บทความวิจัย
จากเงินรายได้คณะฯ 
2. คณะฯ ควรช้ีแจง

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการด า เนินการ
ต า ม โ ค ร ง ก า ร สู่
มหาวิทยาลัยวิจัย : 
Talent 
Management 
ให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ  /งาน 
HR  

ต.ค.56-ก.ย.
57 

ความเสีย่ง ด้าน S 
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วิเคราะห์ 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators 

:KRI) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินการ 
ควบคุมที่มีอยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ที่
เหลืออยู่ 

วิธีด าเนินการตามโครงการ
สู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย วิ จั ย  : 
Talent Management 
ให้แก ่บุคลากร เพื่อให้เข้า
ร่วมโครงการ3. คณะฯ 
สนับสนุนให้พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ 
และข้าราชการ เข้าร่วม
โครงการ Research 
Reward    พ.ศ. 2556 
ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด
เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
และสามารถน าผลงานไป
เสนอขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้  
ได้แก่      
   3.1 พนักงาน
มหาวิทยาลยัที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ทีไ่ดร้ับ
การบรรจุและแต่งตั้ง 
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2556 ที่
ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วม โคร งกา ร 
Talent Management  
  3.2 พนักงาน
มหาวิทยาลยัที่ด ารง

บรรจุและแต่งตั้งให้
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
อาจารย์ ก่อนวันที่ ๑ 
ก.ค. 56 และมีอายุ
ไม่เกิน 45 ป ี
มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี 
รับทราบอย่างทั่วถึง 
เกี่ยวกับการเข้าร่วม 
โครงการนี้ ว่ามี
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
บุคลากรและองค์กร
อย่างไรบ้าง    
3. คณะฯ ควรเชิญ

ชวนและสนับสนุนให้
พ นั ก ง า น
มหาวิ ทยาลั ยส า ย
วิ ช า ก า ร ที่ ด า ร ง
ต าแหน่งอาจารย์ ที่
ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งก่อนวันที่  ๑ 
ก.ค. 56 ที่ไม่ได้เข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
Talent 
Management 
แ ล ะ พ นั ก ง า น 
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วิเคราะห์ 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุ ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators 

:KRI) 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินการ 
ควบคุมที่มีอยู ่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่ แนวทาง 
การจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินการ
และก าหนด

เสร็จ 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ที่
เหลืออยู่ 

ต าแหน่งตั้งแต่ ผศ./รศ./
ศ./นักวิจัยระดับ 2-4  
  3.3 ข้าราชการสาย
วิชาการที่ด ารงต าแหน่ง 
อ./ผศ./รศ./ศ. 
 

มหาวิทยาลัย  สาย
วิ ช า ก า ร ที่ ด า ร ง
ต าแหน่งตั้งแต่ ผศ./
รศ./ศ./นักวิจัยระดับ 
2 - 4  ร ว ม ทั้ ง
ข้ าราชการที่ ด าร ง
ต าแหน่ ง  อ . /ผศ./
รศ./ศ. ให้ เข้าร่วม
โครงการ Research 
Reward พ.ศ. 2556  
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อท าผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น  
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า
ผ ล ง า น ไ ป ข อ  
ก าหนดต าแหน่ งที่
สูงขึ้นได้   

  
 
 
 

 
 



4. แผนปฏิบัติการและรายงานผล 
การจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย          : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน   : สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ "มหาวิทยาลัยวิจัย" 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                     : เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ  ด้านการวิจัย 
กระบวนงาน  การพัฒนางานวิจัยและวิชาการของคณะฯ ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ตัวชี้วัด
ความเส่ียง 

(KRI) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  (12) หลังด าเนินการ ตาม
แผน (13) 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
(Outcome)       

(14) 
 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

1. ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ก าหนด 

  
 

จ านวน
บทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์
ใน
วารสารวิชา
การ
ระดับชาติ
และระดับ
นานาชาต ิ
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ า 

1. ก าหนด PA ส าหรับผู้
ที่ร่วมโครงการ Talent 
Management  
2. ปรับเพิ่มการให้เงิน
อุดหนุนเพิ่ม โดย
พิจารณาจากค่า 
Impact factor หรือ 
โดยพิจารณาจากการ
จัดอันดับวารสาร ซึ่ง
แบ่งกลุ่มตามค่าควอร์
ไทล์ (Quartile) ที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล 
JCR หรือ SJR  

แผน  

 
 
 

           5 
 
 
 
 
 
 

5 20     

ผล   
 
 
 

                 

ยุทธศาสตร์ 1 



2 
 

ภารกิจ  ด้านการวิจัย 

เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ตัวชี้วัดความ
เส่ียง (KRI) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  (12) หลังด าเนินการ ตาม
แผน (13) 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
(Outcome)       

(14) 
 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

2. เงินทุนวิจัย
ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ก าหนด 
 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

1. ก าหนด PA ส าหรับ
ผู้ที่ร่วมโครงการ 
Talent Management  
2. การจัดสรรเงิน
อุดหนุนการวิจัยจาก
เงินรายได้คณะฯ 
ส าหรบัผู้ที่ร่วม
โครงการ Talent 
Management 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
เขียนโครงรา่งวิจยัขอ
ทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน  
 
 
 
 

แผน  
 
 
 

           5 5 25     

ผล   
 
 
 

                 



3 
 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษา กลุ่ม ง 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และเป็นสากล 
ภารกิจด้านการศึกษา 
กระบวนงานการผลิตบัณฑิต 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง(8) 

 

ตัวชีว้ัด
ความ
เสี่ยง 

(KRI )(9) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน

(10) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  (12) หลังด าเนินการ ตาม
แผน (13) 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 
(Outcome)       

(14) 
 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

1.ข้อมูลสถิติ
การผลิต
บัณฑิต ที่ใช้
รายงานผล  
ในระดับ
หลักสูตร 
ภาควิชา 
คณะฯ มีการ
สรุปข้อมูลผล
การด าเนินงาน
ที่ไม่ตรงกัน 
อีกทั้งบาง
ข้อมูลยังขาด
เอกสาร
หลักฐาน
ยืนยัน

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
ความพึง
พอใจต่อ
รายงาน
ผลการ
ผลิต
บัณฑิต ปี
การศึกษา 
2556 ไม่
น้อยกว่า 
3.5 

1.ก าหนด
เจ้าหน้าที่ที่มี
ความสามารถใน
การดูแลและ
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การผลิตบัณฑิต 
และให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
จัดท าข้อมูลเพื่อ
รองรับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระบบการ

แผน             5 4 20     

ผล                    



4 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง(8) 

 

ตัวชีว้ัด
ความ
เสี่ยง 

(KRI )(9) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน

(10) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  (12) หลังด าเนินการ ตาม
แผน (13) 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 
(Outcome)       

(14) 
 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล  ซ่ึง
ส่งผลต่อ
ภาพพจน์และ
ความ
น่าเช่ือถือของ
คณะฯภาควิชา
และหน่วยงาน 

บริหารจัดการ
หลักสูตร และ
ระบบบริหาร
การศึกษา 
ระดับคณะฯ 
 
 
 

 
 

                   

 2. เช่ือมโยง
ข้อมูลสถิติ
ด้านการผลติ
บัณฑิต   
3.จัดระบบ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
ก่อนน าไปใช้
งาน ทุก 3 
เดือน 

แผน             4 4 16     

 ผล                    



5 
 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง(8) 

 

ตัวชีว้ัดความ
เสี่ยง (KRI )

(9) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน

(10) 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  (12) หลังด าเนินการ ตาม
แผน (13) 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 
(Outcome)       

(14) 
 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

2. นักศึกษา
ระดับปริญญา
โทและ
ปริญญาเอก
ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษา
เกินกว่าที่
หลักสตูร
ก าหนด (โท 3 
ปี เอก 5 ป)ี 

การใช้
ระยะเวลาใน
การศึกษา
ตามเกณฑ์ที่
หลัก 
สูตรก าหนด
เพิ่มขึ้น 

1. ปรับปรุง 
เงื่อนไข/และ
คุณสมบัติการ
รับนักศึกษา 
2. ส่งเสริม 
การจัด
กิจกรรมเสริม
หลักสตูรดา้น
วิชาการและ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนา 
ระบบการ
ติดตามการ
จัดท า
วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 
 
 
 

แผน             4 4 16     
 
 
 
 

ผล 
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เหตุการณ ์
ความเสีย่ง 

ตัวช้ีวัด 
ความเสีย่ง 

(KPI) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

แผน  
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ ก่อนวางแผน หลังด าเนินการตามแผน ผลลัพธ์ 
ที่ได้ 

(Outcome) 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกา

ส 
เกิด 

ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

โอกา
ส 

เกิด 

ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

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. จัดอบรมเพิ่มพูน
ทักษะการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับบณัฑติศึกษา 
5. จัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู/้
รับฟังปัญหา/
อุปสรรค/ความ
ต้องการของนศ.ท่ี
อยู่ระหว่างศึกษา
รายวิชา และนศ.ที่
อยู่ระหว่าง การ
จัดท าวิทยานิพนธ ์

แผน                    

ผล                    
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : สร้างความเป็นสากล 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : สร้างเครือข่ายงานวิจัยและการเรียนการสอนให้เป็นสากล 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : ได้จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีโทและเอก 15 คน 
ภารกิจ  : สร้างความเป็นสากลในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กระบวนงาน : ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 
 
 

เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ตัวชีว้ัด
ความ
เส่ียง 
(KRI ) 

กิจกรรม 
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  
(12) 

หลังด าเนินการ 
ตามแผน (13) 

ผลลัพธ์ที่
ได้ 

(Outcome)       
(14) 

 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

1.ไม่ได้
จ านวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
แลกเปลีย่น
และอาจารย์
ต่างชาติเต็ม
เวลาตาม
เป้าหมายใน 
PA 

 -จ านวน
นักศึกษา
ต่างชาติ 

 
- จ านวน
อาจารย์
ต่างชาติ 

จัดท า 
MOU 

แผน  
 
 
 

           4 5 20     

 ผล   
 
 
 

                 

เอกสารหมายเลข 4 



8 
 

รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ2557 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน (ICT-based University)  
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : มีระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่เชื่อถือได้    (ยุทธศาสตร์ 6) 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ภารกิจ          : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนงาน         : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ตัวชีว้ัด
ความ
เส่ียง 
(KRI ) 

กิจกรรม 
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
/ ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  
(12) 

หลังด าเนินการ 
ตามแผน (13) 

ผลลัพธ์ที่
ได้ 

(Outcome)       
(14) 

 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

1. ระบบ
เครือข่าย
สื่อสารหลัก 
Main 
Switch 
และ 
server 
เสียหาย/
ขัดข้อง/
หยุดชงักใช้
งานไม่ได ้

- จ านวนครั้ง
ของการ
หยุดชงัก 
- ระยะเวลา
ในการกู้คืน
ระบบหรือ
การใช้งาน
ได้อีกครั้ง
ของระบบ 

เจ้าหน้าท่ี
ควบคุม
ระบบจัดส่ง 
รายงาน
การ
ตรวจเช็ค
ให้หัวหน้า
งานทุก
วันท่ี 
30,31 ของ
เดือน 

แผน  
 
 
 

           3 4 15     

ผล   
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง    
ประจ าปีงบประมาณ  2557 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมการอนุรักษ์พลังงาน,การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน,การพัฒนาคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน                    : การบริหารการเงินและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
ภารกิจ..................(6) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กระบวนงาน.......(7) บริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ 
เหตุการณ์ 
ความ
เส่ียง 

ตัวชีว้ัด
ความ
เส่ียง 
(KRI ) 

กิจกรรม 
การ

ด าเนิน 
งาน 

แผน / 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  
(12) 

หลังด าเนินการ 
ตามแผน (13) 

ผลลัพธ์ที่
ได้ 

(Outcome)       
(14) 

 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

1.การ
จัดเก็บเงิน
รายได้ไม่
เพียงพอ
ต่อการ 
บริหาร
ภายใน
คณะฯ 

1. จ านวน
เงินรายได้ที่
ไดร้ับต่ ากวา่
ประมาณ
การในแตล่ะ
ไตรมาส 
 -.จ านวน
เงินรายได้
ที่ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่าย
ในแต่ละ 
ไตรมาส 

การ
ติดตาม
และ
ควบคุม
การจัดหา
และการใช้
จ่ายเงินให้
เป็นไป
ตามแผน 

 
 

 

แผน  
 
 
 

           5 4 20     

ผล                    

เอกสารหมายเลข 4 
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เหตุการณ์ 
ความ
เส่ียง 

ตัวชีว้ัด
ความ
เส่ียง 
(KRI ) 

กิจกรรม 
การ

ด าเนิน 
งาน 

แผน / 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  
(12) 

หลังด าเนินการ 
ตามแผน (13) 

ผลลัพธ์ที่
ได้ 

(Outcome)       
(14) 

 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

2. การ
ขาดสภาพ
คล่องทาง
การเงิน 

 
 
 
 

 

จ านวน
ครั้งท่ีไม่
สามารถ
จ่ายเงินได ้
 
 
 
 
 

 

การจัดท า
รายงาน
และ
วิเคราะห์
น าเสนอ
สภาพ
คล่องทาง
การเงินทุก
เดือน 

แผน             5 4 20     

ผล                    
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน.... คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รายงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ........2557................ 

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         : ………บริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน……….(ยุทธศาสตร์ 8). 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  : ………บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ…… 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน   :    1.  ...ส่งรายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงก าหนดเวลา  (แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด)....... 
                                                2.  ....ผลส าเร็จของการด าเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2556) ร้อยละ..22.56... 
                                                3.  ...ผลส าเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้........ 
ภารกิจ....ด้านกลยุทธ์.......... 
กระบวนงาน........1.   ...งานติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  
                     2.   ...งานติดตามตัวชี้วัด MUKPI พร้อมหลักฐานประกอบ  

เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ตัวชีว้ัด
ความเส่ียง 
(KRI ) 

กิจกรรม 
การ

ด าเนิน 
งาน 

แผน / 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  
(12) 

หลังด าเนินการ 
ตามแผน (13) 

ผลลัพธ์ที่
ได้ 

(Outcome)       
(14) 

 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

1.หน่วยงาน/
ภาควิชา 
รายงานผลการ
ด าเนินการมา
ล่าช้าและไม่
เป็นไปตามแผน 

1. หน่วยงาน/
ภาควิชา ส่ง
รายงานผล
ด าเนินงาน
ตรง
ก าหนดเวลา
รอบ 6,9,12 
เดือน และ
ส าเรจ็ของ
โครงการ  

ร้อยละ  90  

1.  มีการ
ก ากับ
ติดตามโดย
หัวหน้า
ภาควิชา
หรือ
ผู้รับผิดชอ
บหลัก
อย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  มี
มาตรการ
รองรับ

แผน  
 
 
 

           4 5 20     

ผล                    
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เหตุการณ์ 
ความเส่ียง 

ตัวชีว้ัด
ความเส่ียง 
(KRI ) 

กิจกรรม 
การ

ด าเนิน 
งาน 

แผน / 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
(11) 

ก่อนวางแผน  
(12) 

หลังด าเนินการ 
ตามแผน (13) 

ผลลัพธ์ที่
ได้ 

(Outcome)       
(14) 

 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

โอกาส
เกิด 

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. 

เกี่ยวกับผล
การด าเนิน
โครงการไม่
เป็นไปตาม
แผนหรือ
ผลส าเร็จ
โครงการไม่
ถึงร้อยละ 
90 
3.  จัดท า
โปรแกรม
ติดตาม
แผนงาน/
โครงการ
และ
ตัวชี้วัด 
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ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ  2557 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย:  - สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน: - สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่บุคลากร 
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงาน:   - เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจ:      - ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการ:     - การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีศักยภาพและมีคุณภาพตามสายวิชาชีพของตน 

 
 
 
 
 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วดั 
ความเสี่ยง 

(KPI) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

แผน  
/ 

ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ ก่อนวางแผน หลังด าเนินการตามแผน ผลลัพธ์ 
ที่ได้ 

(Outcome
) 

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ โอกาส 
เกิด 

ผล 
กระท

บ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกาส 
เกิด 

ผล 
กระท

บ 

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. 

1. ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
รศ. /ศ. ของ
บุคลากรสาย
วิชาการ มี
แนวโน้มลดลง 
 

จ านวนบุคลากร
สายวิชาการที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
เกษียณอายุ
ราชการ/เกษยีณ 
อายุงาน ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

1. คณะฯ ผลักดันและ
สนับสนุนบุคลากรให้ท า
ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น 
โดยการขอทุนอุดหนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยจาก
เงินรายได้คณะฯ 
2. คณะฯ ชี้แจง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการตามโครงการสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent 
Management ให้แก่
บุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 56  

แผน 
 
 
 
 
 

ผล 

            4 5 20     
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ภารกิจ:      - ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
เหตุการณ์
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วดั 
ความเสี่ยง 

(KPI) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

แผ
น  
/ 

ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ ก่อนวางแผน หลังด าเนินการตามแผน ผลลัพธ์ 
ที่ได้ 

(Outcome) 
ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ โอกา

ส 
เกิด 

ผล 
กระท

บ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกา
ส 

เกิด 

ผล 
กระท

บ 

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. 

  และมีอายุไม่เกิน 45 ปี 
มีอายุ งานไม่ เกิ น 5 ปี 
รั บทราบอย่ างทั่ วถึ ง 
เกี่ยวกับการเข้าร่วม 
โครงการนี้ ว่ามีประโยชน์
ต่อบุคลากรและองค์กร
อย่างไรบ้าง    
3. คณะฯ เชิญชวนและ
สนับสนนุให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2556 ที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
Talent Management 
และพนักงาน มหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ ผศ./รศ./ศ./
นักวิจัยระดับ 2-4 รวมทั้ง
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง 
อ./ผศ./รศ./ศ. ให้เข้าร่วม
โครงการ Research Reward 
พ.ศ. 2556  ตามประกาศ  
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เหตุการณ ์
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วดั 
ความเสี่ยง 

(KPI) 

กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

แผ
น  / 
ผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ ก่อนวางแผน หลังด าเนินการตามแผน ผลลัพธ์ 
ที่ได้ 

(Outcome
) 

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ โอกา
ส 

เกิด 

ผล 
กระท

บ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

โอกา
ส 

เกิด 

ผล 
กระท

บ 

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. 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อท าผลงานวิจยั
เพิ่มขึ้น และสามารถ 
น าผลงานไปขอ
ก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นได้   
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