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วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ

หนวยงาน/สวนงาน

วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของงาน
ภารกิจ : ดานวิจัย

กระบวนงาน : การพัฒนางานวิจัยและวิชาการของคณะฯ ใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

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. กําหนด PA สําหรับ

ผูที่รวมโครงการ 

Talent Management

แผน 5 5 25 0 0 0
1.มขอเสนอจากทประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการสนับสนุนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 

6/2556 วันที่ 26 กันยายน 2556 

การปรับเปลี่ยนในประกาศ เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน

การตีพิมพบทความวิจัยฯ

                                                                                                                                                                                                                                                                            เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานวิจัยและวิชาการ

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

ระดับ

ความเสี่ยง

1. ผลงานวิจัยตีพิมพไม

เปนไปตามเปาหมาย

กําหนด

1. จํานวนบทความวิจัย

ที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการ

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

: สรางเครือขายวิจัยสูภาพลักษณ "มหาวิทยาลัย

วิจัย"

: เพื่อใหการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะฯ ให

มีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เหตุการณความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( 

Key Risk Indicators : 

KRI ) กิจกรรมดําเนินงาน

: สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค

.

ก.พ

.

มี.ค

. เม.ย.

พ.ค

. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับ

ความเสี่ยง

  

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบเหตุการณความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( 

Key Risk Indicators : 

KRI ) กิจกรรมดําเนินงาน

2. ปรับเพิ่มการใหเงิน

อุดหนุนเพิ่ม โดย

พิจารณาจากคา 

Impact factor หรือ 

โดยพิจารณาจากการ

จัดอันดับวารสาร ซึ่ง

แบงกลุมตามคาควอร

ไทล (Quartile) ที่

ปรากฎในฐานขอมูล 

JCR หรือ SJR

ผล 2.มีจานวนผูเขารวมโครงการ 

Talent Management จํานวน 8 

คน แบงเปน พนักงานมหาวิทยาลัย

 บรรจุใหม จํานวน 4 คน และ 

พนักงานมหาวิทยาลัย เดิม จํานวน

 4 คน ดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตาม

โครงการสูมหาวิทยาลัยมหิดล : 

Talent Management พ.ศ. 2556

 3.มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนการ

ตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ประจําปงบประมาณ 2557 รอบ 6 

เดือน (1 ต.ค. 2556-31 มี.ค. 

1. กําหนด PA สําหรับ

ผูที่รวมโครงการ 

Talent Management

5 5 25 0 0 0
1.มการสงขอเสนอโครงรางวจยเพอ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุน

สงเสริมนักวิจัยรุนใหม ประจําป

งบประมาณ 2557 จํานวน 2 

โครงการ (อยูระหวางการพิจารณา)

2. เงินทุนวิจัยที่ไดรับการ

สนับสนุนจากแหลงทุน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ไม

เปนไปตามเปาหมาย

กําหนด

1. จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจํา

แผน

  



3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค

.

ก.พ

.

มี.ค

. เม.ย.

พ.ค

. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับ

ความเสี่ยง

  

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบเหตุการณความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( 

Key Risk Indicators : 

KRI ) กิจกรรมดําเนินงาน

2. การจัดสรรเงิน

อุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายไดคณะฯ 

สําหรับผูที่รวมโครงการ

 Talent Management

ขอรับทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุง

เปาหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อรองรับการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community-AEC) 

จํานวน 2 โครงการ (อยูระหวาง

การพิจารณา) 3.มีการจัดสรรเงิน

อุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได

คณะฯ (กองทุน China Medical 

Board) ประจําปงบประมาณ 2557

 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2556-31 

มี.ค. 2557) จํานวน 3 โครงการ 

3. สงเสริมและ

สนับสนุนใหอาจารย

เขียนโครงรางวิจัยขอ

ทุนจากแหลงทุน

ภายนอกสถาบัน

ผล
ฏ  

WCU-PH Meeting ภายใต

โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลมุงสู

มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก (World

 Class University: WCU) เพื่อ

สรางโอกาสใหคณาจารยไดมีโอกาส

รวมกันแลกเปลี่ยนและระดมความ

คิดเห็น ในการสรางโจทยวิจัยและ

พัฒนาการเขียน Concept Notes 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 

( )
ตาแหนง คณบดคณะสาธารณสุขศาสตร

วนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2557

ลายมอชอผูอนุมตแผน
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วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย
วตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของหนวยงาน/สวนงาน

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของงาน
ภารกิจ : ดานการศึกษา

กระบวนงาน : การผลิตบัณฑิต

ไตร

มา

สที่

 4

โอกาส

เกิด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค

.

ก.พ

.

มี.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน 5 4 20 3 4 12

ผล
แผน 4 4 16 3 4 12

ผล

3. จัดระบบตรวจสอบความ

ถูกตองขอมูลกอนนําไปใชงานทุก แผน

ผล

1. ปรับปรุงเงื่อนไข/และ

คณสมบัติการรับนักศึกษา
แผน 4 4 16 4 4 16

                                                                                                                                                                                                                                                                                เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

: สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative 

Excellence)

: ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหรองรับการเปนสถาบันการศึกษา กลุม ง.

: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุรลักษณะพึงประสงค และเปนสากล

เหตุการณความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )

กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

1. ขอมูลสถิติการผลิตบัณฑิต ที่

ใชรายงานผลในระดับหลักสูตร

ภาควิชา คณะฯ มีการสรุปขอมูล

ผลการดําเนินงานที่ไมตรงกันอี

ทั้งบางขอมูลยังขาดเอกสาร

หลักฐานยืนยันแหลงที่มาของ

ขอมูลซึ่งสงผลตอภาพพจนและ

ความนาเชื่อถือของคณะฯ 

ภาควิชาและหนวยงาน

1. ระดับคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจตอรายงาน

ผลการผลิตบัณฑิตป

การศึกษา 2556 ไมนอย

กวา 3.5

1. กําหนดเจาหนาที่ที่มี

ความสามารถดูแลและพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนทเทศดานการ

ผลิตบัณฑิตและใหความรูความ

เขาใจที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

1. สามารถบรรจุ

นักวิชาการสารสนเทศ

เพื่อรับผิดชอบงานดาน

สถิติขอมูลดานการศึกษา

ไดเรียบรอย ทั้งนี้อยู

ระหวางศึกษาระบบ2. เชื่อมโยงขอมูลสถิติดานการ

ผลิตบัณฑิต 2. ดําเนินการเชื่อมขอมูล

สถิติการศึกษาระหวาง

คณะฯกับบัณฑิตและ

มหาวิทยาลัย

2  นักศึกษาระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกใชระยะเวลาใน

     

1. รอยละของนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาระดับ

 

 

มีการจัดประชุม/จัด

สัมมนาระบบและกลไก



5

ไตร

มา

สที่

 4

โอกาส

เกิด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค

.

ก.พ

.

มี.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เหตุการณความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )

กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

  ่

  

 

 ่

  

 

 ่ ่  

 

ผล

เพิ่มขึ้น 3. พัฒนาระบบการติดตามการ

จัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษา

4. จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการ

เปนอาจารยที่ปรึกษาระดับ

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/รับ

ฟงปญหา/อุปสรรค/ความ

ตองการของนักศึกษาที่อยู

ระหวางศึกษารายวิชาและ

นักศึกษาที่อยูระหวางการจัดทํา

( )

ตําแหนง คณบดีคณะสาธารณสุข
วันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

   

ญญ

การศึกษาเกินกวาที่หลักสูตร

กําหนด (โท3 ป เอก 5 ป)

 

ปริญญาโท และปริญญา

เอก ใชระยะเวลาใน

การศึกษาตามเกณฑที่

การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเพื่อวางแผน

งานฯ

2. สงเสริมการจัดกรรมเสริม

หลักสูตรดานวิชาการและทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน
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วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของหนวยงาน/สวนงาน

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของงาน
ภารกิจ : ดานการศึกษา

กระบวนงาน : ใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ

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. จํานวนนักศึกษา

ตางชาติ จํานวน : 0.00 
แผน 4 5 20 0 0 0

2. จํานวนอาจาารย

ตางชาติ จํานวน : 0.00 
ผล

( )

เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

: สรางความเปนสากล (Internationalization)

: ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหรองรับการเปนสถาบันการศึกษา 

กลุม ง.
: ไดจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี โท และเอก 15 คน

เหตุการณความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI ) กิจกรรม

ดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด
ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกระ

ทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

1. ไมไดจํานวนนักศึกษา

ตางชาติแลกเปลี่ยนและ

อาจารยตางชาติเต็มเวลาตาม

เปาหมายใน PA

จัดทํา MOU

ยังไมไดดําเนินการในไตร

มาส ที่ 1-2 และจะจัดทํา

ในไตรมาสที่ 3 และ ไตร

มาส 4

ลายมอชอผูอนุมตแผน
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ตาแหนง คณบดคณะสาธารณสุขศาสตร
วนท        เดอน เมษายน     พ.ศ. 
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วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของหนวยงาน/สวนงาน

วัตถุประสงคตามยุทธศาสตร

ของงาน

ภารกิจ : ดานบริการวิชาการ

กระบวนงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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. จํานวนครั้งของการ

หยุดชะงัก
แผน 3 4 12 0 0 0

2. ระยะเวลาในการกูคืน

ระบบหรือการใชงานไดอีก

ครั้งของระบบ
ผล

( )

เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

: สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐาน (ICT-based 

University)

: เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา มีสุขภาพดี และมี

ความสุข
: เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร

เหตุการณความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key 

Risk Indicators : KRI )
กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

ผลกระ

ทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

1. ระบบเครือขายสื่อสารหลัก

 Main Switch และ Server 

เสียหาย/ขัดของ/หยุดชะงักใช

งานไมได

เจาหนาที่ควบคุมระบบ

จัดสงรายงานการ

ตรวจเช็คใหหัวหนางาน

ทุกวันที่ 30,31 ของเดือน

จัดทํารายงานผลเปนรูป

เลน สงวันที่ 31 ของทุก

เดือน

ลายมอชอผูอนุมตแผน

ตาแหนง คณบดคณะสาธารณสุข
วนท.......... เดอน เมษายน พ.ศ. 
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วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ

หนวยงาน/สวนงาน
วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของงาน

ภารกิจ : ดานบริหาร

กระบวนงาน : บริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพย

ต.ค

. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ีค

. เม.ย.

พ.ค

. ม.ิย.

ก.ค

.

ส.ค

. ก.ย.

แผน 5 4 20 0 0 0

1.จัดทําทะเบียนคุม

คาใชจายในหลักการ

และคาใชจายที่เปนเงิน

สด กับการจัดเก็บ

ผล

 2.ตรวจสอบและการ

ควบคุมการใชจายเงิน

ตามงบประมาณการใช

จายที่ไดรับอนุมัติ

แผน 0 0 0 0 0 0

เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

: การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Management for Sustainability)

: บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และสงเสริมสิ่งแวดลอม

: การบริหารการเงินและงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ

เหตุการณความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

    ( Key Risk 

Indicators : KRI )

กิจกรรมดําเนินงาน
แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได

(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

ผลกระ

ทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

1. การจัดเก็บเงินรายไดไม

เพียงพอตอการบริหาร

ภายในคณะฯ

1. จํานวนเงินรายได

ที่ไดรับต่ํากวา

ประมาณการในแต

ละไตรมาส   2. 

จํานวนเงินรายไดที่

ต่ํากวาคาใชจายใน

แตละไตรมาส

การติดตามและ

ควบคุมการจัดหา

และการใชจายเงินให

เปนไปตามแผน

2. การขาดสภาพคลองทาง

การเงิน

1. จํานวนครั้งที่ไม

สามารถจายเงินได

จัดทํารายงานและ

วิเคราะหนําเสนอ

สภาพคลองทาง

1.จัดทํารายงานรายได

คณะที่จัดเก็บแยกตาม

รายละเอียดและ
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ต.ค

. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ีค

. เม.ย.

พ.ค

. ม.ิย.

ก.ค

.

ส.ค

. ก.ย.

เหตุการณความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

    ( Key Risk 

Indicators : KRI )

กิจกรรมดําเนินงาน
แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได

(Outcome)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

ผลกระ

ทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

  

    

ผล

 2. มีการติดตามลูกหนี้

คางรับ และลูกหนี้เงิน

ยืมทดรองจาย

( )
ตําแหนง คณบดีคณะสาธารณสุข
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

  

การเงิน ประมาณการคาใชจาย

ประจําแตละเดือน 

รายงานเสนอผบริหาร

ลายมือชื่อผูอนุมัติแผน
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วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ
วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของหนวยงาน/
วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของงาน

ภารกิจ : ดานบริหาร

กระบวนงาน : 1. ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 2. ติดตามตัวชี้วัด MUKPI พรอมหลักฐานประกอบ

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. มีการกํากับติดตามโดย

หัวหนาภาควิชาหรือ

ผูรับผิดชอบหลักอยางตอเนื่อง

แผน 4 5 20 3 4 12

1 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจัดทํา 

(ราง) วาระแจงเพื่อทราบจากฝาย

แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

2. มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินโครงการไม

เปนไปตามแผนหรือผลสําเร็จ

โครงการไมถึงรอยละ 90     

  3. จัดทําโปรแกรมติ้ดตาม

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด

 ฝายแผยพัฒนาฯเพื่อพิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ

ความกาวหนาการดําเนินงานทุกเดือน 

และผูที่เกี่ยวของ (รองคณบดีแตละฝาย/

หัวหนาภาควิชาไปกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานจากผูรับผิดชอบใหดําเนินการ

ตอไป)ซึ่งผลความกาวหนาในงาน

ดําเนินงานไดจากชองทางจัดทําบันทึก

เวียนแจงผูรับผิดชอบทางหนังสือเวียนปกติ

     

ผล

1.1งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

กํากับติดตามผลการดําเนินโครงการของ

ภาควิชา/หนวยงานดวยโปรแกรม 

เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

: การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Management for Sustainability)

: บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และสงเสริมสิ่งแวดลอม

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

: 1. สงรายงานผลการดําเนินงานไมตรงกําหนดเวลา (แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด) 2. ผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานลดลงจากปที่ผานมา (ป 2556) รอยละ 22.56 3. ผลสําเร็จโครงการและการใชจายเงินไมเปนไปตาม

แผนที่กําหนดไว

เหตุการณความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )
กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

1. หนวยงาน/ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินการ

มาลาชาและไมเปนไปตาม

แผน

 1. หนวยงาน/ภาควิชา สง

รายงานผลดําเนินงานตรง

กําหนดเวลารอบ 6,9,12 

เดือน และสําเร็จของ

โครงการรอยละ 90
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ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

ม.ค

.

ก.พ

.

มี.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย

.

ก.ค

. ส.ค. ก.ย.

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )
กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โอกาส

เกิด

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

     

  

 

 

 2 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจัดทํา

 (ราง) เรื่องเพื่อพิจารณาจากฝาย

แผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับกําหนดมาตรการสําหรับภาควิชา/

่ขอมูลขึ้นระบบ MUGSS หรือระบบ 

MUKPI หรืออื่น ๆ นําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 18 

ตุลาคม 2556 ที่ประชุมมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ สรปได ดังนี้
2.1 ขอมูล MUKPI ใหอยูใน PA ภาควิชา 

แลวใหมีผลการพิจารณาเลื่อนขั้น โดยคณะ

จะพิจารณาใหภาควิชาที่บรรลตัวชี้วัด
2.2 ทําแบบฟอรมหรือ action plan 

ความตองการใหชัดเจน
2.3 มีมาตรการตักเตือน โดยเริ่มกิจกรรม

หลักทั้ง 3 กอน คือ งานวิจัย การศึกษา

และคาสาธารณูปโภค
2.4 สวนที่เปนขอมูลกลางขอใหดําเนินการ

กอนสงภาควิชา และสามารถขอความมือ

จากภาควิชา ในกรณีเรงดวนหรือไมมีขอมูล

โดยตรงได
2.5 ใหมีการรายงานทุก 3 เดือน ที่ประชุม

พิจารณาใหอยูใน PA ภาควิชา ใหงาน

แผนพัฒนาฯ จัดทําแบบฟอรมใหชัดเจน

และมีมาตรการตักเตือน
3 อยูระหวางปรับปรุงโปรแกรมฐานขอมูล

บริหารโครงการ

( )

ลายมอชอผูอนุมตแผน

ตาแหนง คณบดคณะสาธารณสุขศาสตร
วนท      เดอน เมษายน   พ.ศ. 2557
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วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงคตาม

ยุทธศาสตรของ

หนวยงาน/สวนงาน

วัตถุประสงคตาม

ภารกิจ : ดานบริหาร

กระบวนงาน : การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใหมีศักยภาพและมีคุณภาพตามสายวิชาชีพของตน

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. จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเกษียณอายุ

ราชการ/เกษียณอายุงาน

1. ผลักดันและสนับสนุน

บุคลากรใหทําผลงาน

วิชาการเพิ่มขึ้น โดยการขอ

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ

 ในไตรมาสที่ 1 คณะสาธารณสุข

ศาสตร ใหทุนสนับสนุนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ มี

จํานวน 4 ราย ไดแก

แตละปงบประมาณ รายไดคณะฯ 1) รศ.ชูเกียรติ วิวัฒนวงศเกษม

2. ชี้แจงหลักเกณฑและ 2) รศ. นิทัศน  ศิริโชติรัตน

ดําเนินการตามโครงการสู 3) ผศ.ศิราณี ศรีใส

มหาวิทยาลย: Talent 4) รศ.อรวรรณ แกวบุญชู

Management.ใหแก 1.   ในไตรมาสที่ 2 คณะ

สายวิชาการที่ไดรับการบรรจุ สาธารณสุขศาสตร ให ทุนสนับสนุน

เอกสารหมายเลข 4

ชื่อหนวยงาน/สวนงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประจําปงบประมาณ 2557

: สรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Excellence)

: เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา มีสุขภาพดี และมีความสุข

: เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ ตามภารกิจดานทรัพยากรบุคคลมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เหตุการณความ

เสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )
กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

สี่ยง
1. ตําแหนงทาง

วิชาการ รศ./ศ. 

ของบุคลากรสาย

วิชาการ มีแนวโนม

ลดลง

แผน 5 20 0 0 04
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เหตุการณความ

เสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )
กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

สี่ยง
 

  

 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

อาจารย
การตีพิมพผลงานวิจัยจากเงินรายได

กอนวันที่ 1 ก.ค. 56 และมี คณะฯ จํานวน 5 ราย ไดแก

ไมเกิน 45 ปมีอายุงานไมเกิน

 5
1) ผศ.ทวี สายวิชัย

 ป รับทราบอยางทั่วถึง 2) รศ.อรวรรณ แกวบุญชู

3. เชิญชวนและสนับสนุนให 3) รศ.พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย 4) รศ.ลีลา กิตติกูล

วิชาการตําแหนงอาจารยที่ 5) ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

บรรจุและแตงตั้งกอนกอน
1 ก.ค. 56 ที่ไมไดเขารวม 2. คณะสาธารณสุขศาสตร มีพนักงาน

โครงการ Talent มหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม ที่ดํารง

Management และ 

   

กรกฎาคม

มหาวิทยาลัย สายวิชาการที่  2556 ที่มีสิทธิสมัครเขารวมโครงการ

ดํารงตําแหนงตั้งแต ผศ./รศ./  Talent Management 

ศ./นักวิจัย ระดับ 2-4 

รวมทั้งขาราชการที่ดํารง

มีจํานวน 10 คน สมัครเขารวม

โครงการจํานวน 4 คน ไดแก

ผศ./รศ./ศ. ใหเขารวม 1) อาจารยจิรพันธุ จันทรจร

 Research Reward 2) อาจารยเชต ใจกัลยา

พ.ศ. 2556 ตามประกาศ 3) อาจารยฉัตรภา หัตถโกศล

มหาวิทยาลัยมหิดล 4) อาจารยวรกมล บุณยโยธน

3. คณะสาธารณสุขศาสตร มีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการทีดํารง
อาจารยกอนวันที 1 กรกฎาคม 2556
 และบุคลากรสายวิชาการเดิมที

 ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. สมัครเขารวม

โครงการ Research Reward

มีจํานวนทั้งหมด 45 คน โดยแยกได
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เหตุการณความ

เสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ( Key

 Risk Indicators : KRI )
กิจกรรมดําเนินงาน

แผน/

ผล

ระยะเวลาการดําเนินการ กอนวางแผน หลังวางแผน

ผลลัพธที่ได(Outcome)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส

เกิด

ผลกร

ะทบ

ระดับ

ความ

สี่ยง
 

  

 

1) ตําแหนง อาจารย เขารวม

โครงการจํานวน 12 คน

2) ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เขา
โครงการ จํานวน 19 คน

ผล
3) ตําแหนง รองศาสตราจารย เขา

รวมโครงการ จํานวน 14 คน

( )

 

  

 

วนท     เดอน   เมษายน   พ.ศ. 2557

ลายมอชอผูอนุมตแผน

ตาแหนง คณบดคณะสาธารณสุขศาสตร


	งานวิจัย
	งานการศึกษา
	งานวิเทศฯ
	งาน IT
	งานการเงินฯ
	งานแผนฯ
	งานทรัพยากรบุคคล
	หน้าปกมหาวิทยาลัยรอบ
	รายงานผลรอบ
	งานวิจัย
	งานการศึกษา
	งานวิเทศฯ
	งาน IT
	งานการเงินฯ
	งานแผนฯ
	งานทรัพยากรบุคคล



