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เอกสารหมายเลข 1 

     
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2562 ด้วยวิธีการที่คณะสาธารณสุขศาสตรก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และ
ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

จากผลการประเมินดังกล่าว  คณะสาธารณสุขศาสตร์เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน
มี ค ว าม เ พี ย งพอ  ปฏิ บั ติ ต า มอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แล ะ เป็ น ไป ต ามหลั ก เ กณฑ์ ก ร ะทร ว งก า รคลั ง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

 
 

    ลายมือชื่อ.................................................................. .  
                                           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์.) 
                                     ต าแหน่ง…...... คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์....................   

         วันที่..31.. เดือน..กรกฎาคม... พ.ศ. ..2562 
 

 
 
 
หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



2.แบบ Checklist  
การประเมินองค์ประกอบของ   

การควบคุมภายใน 
 
 

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 

  คณะสาธารณสขุศาสตร์  
 



ส ำหรับทุกสว่นงำน / หน่วยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มี

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สว่นงำน มีกลไกและกระบวนกำรวำงแผนในกำรจัดสรรทรัพยำกร    

กำรจัดสรรงบประมำณ บุคลำกร เคร่ืองมือและระบบงำน ทีเ่พียงพอตอ่

กำรด ำเนินงำนหรือไม่

ผู้บริหำรสว่นงำนมีกำรกระจำยอ ำนำจหน้ำทีภ่ำระงำนและอ ำนำจอนุมัติ

 ไปยังผู้บริหำรระดบัตำ่งๆ ตำมภำรกิจของสว่นงำน โดยจัดท ำเป็นลำย

ลกัษณ์อักษรหรือไม่

ผู้บริหำรสว่นงำน ให้ควำมส ำคญักับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน

กิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือหำวธิีจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่

ผู้บริหำรสว่นงำน มุ่งเน้นกำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลงำน (Performance 

Based Management)  ประกอบดว้ย

   - สว่นงำนมีวสิยัทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค ์และตวัช้ีวดัผลกำร

ด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) หรือไม่

   - มีกำรเผยแพร่วสิยัทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของกำรท ำงำน

ภำยในสว่นงำนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน หรือไม่ 

  - เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระดบัหน่วยงำนและระดบักิจกรรม

สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์องสว่นงำน หรือไม่

   - มีระบบกำรประเมินผลงำนตำมทีไ่ดต้กลงร่วมกันระหวำ่งผู้ประเมิน

และผู้ถูกประเมิน หรือไม่ 

   - กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนเพ่ือให้คำ่ตอบแทนแก่บุคลำกร ขึ้นอยู่

กับผลงำน หรือไม่ 

   - มีกำรให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงำนเพ่ือปรับปรุงผลงำนให้เป็น          

ไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่

รายการประเมิน

ปรัชญำและรูปแบบ

กำรท ำงำนของ

ผู้บริหำร

มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ช่ือส่วนงาน / หน่วยงาน ..........คณะสาธารณสุขศาสตร์............

     แบบ Checklist ใช้ส ำหรับประเมินควำมเพียงพอเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยใน ทีม่หำวทิยำลยั

และสว่นงำนไดอ้อกแบบไวใ้น 5 องคป์ระกอบ ตำมหลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและ

หลกัเกณฑ์ปฏิบัตกิำรควบคมุภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
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ส ำหรับทุกสว่นงำน / หน่วยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

ควำมซ่ือสตัย์และ

จริยธรรม

มีข้อก ำหนดดำ้นจริยธรรมในกำรท ำงำน และบทลงโทษส ำหรับผู้กระท ำ

ผดิไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรภำยในสว่นงำน หรือไม่

มีกำรประกำศ ประชุมช้ีแจง เผยแพร่ข้อก ำหนดดำ้นจริยธรรมและ

บทลงโทษให้พนักงำนภำยในสว่นงำน ไดรั้บทรำบหรือไม่

มีกระบวนกำรแจ้งให้ทรำบถึงควำมส ำคญัในเร่ืองควำมซ่ือสตัย์และ

ควำมมีจริยธรรมให้พนักงำนทรำบหรือไม่

สว่นงำนมีกำรประเมินสมรรถนะหลกัของบุคลำกรในดำ้นควำมยึดม่ัน

ในคณุธรรม (Integrity) โดยพิจำรณำในเร่ืองควำมซ่ือสตัย์และจริยธรรม

ไวใ้นข้อตกลงกำรปฏิบัตงิำน (Performance Agreement : PA) 

ดว้ยหรือไม่
ผู้บริหำรสว่นงำน ประพฤตตินเป็นแบบอย่ำงทีด่ขีองควำมซ่ือสตัย์และ

ควำมมีจริยธรรมหรือไม่

มีกระบวนกำรสอบสวนและลงโทษพนักงำนทีป่ฏิบัตงิำนโดยไม่ซ่ือสตัย์

หรือไม่

มีกำรจัดท ำเอกสำรค ำบรรยำยคณุลกัษณะงำนของแตล่ะต ำแหน่งที่

ชัดเจนและตรงตำมข้อเท็จจริงหรือไม่

มีกำรก ำหนดสมรรถนะหลกัของบุคลำกรทีจ่ ำเป็นในแตล่ะระดบัของ

สว่นงำน ในดำ้น

  - ควำมยึดม่ันในคณุธรรม ( Integrity)

  - กำรมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Achievement Motivation)

  - ควำมรับผดิชอบในงำน (Responsibility)

  - กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)

  - กำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  (Systematic Job Planning)

  ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรหรือไม่

มีกำรก ำหนดสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง (Functional Competency)   

ของบุคลำกรแตล่ะระดบัของสว่นงำนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรหรือไม่

มีกำรแจ้งให้พนักงำนรับทรำบเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลำกรทีจ่ ำเป็น

ในกำรปฏิบัตงิำนหรือไม่

มีแผนกำรฝกึอบรมพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นหรือไม่

ควำมรู้ ทักษะและ

ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร

หนำ้ 2 of 8
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โครงสร้ำงองคก์ร กำรจัดโครงสร้ำงและสำยกำรบังคบับัญชำภำยในสว่นงำนมี            

ควำมชัดเจนหรือไม่
มีกำรทบทวนโครงสร้ำงและปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ที่

เปลี่ยนแปลงหรือไม่
มีกำรมอบหมำยอ ำนำจและหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบภำยในสว่นงำนและ

ไดจั้ดท ำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรหรือไม่
มีกำรก ำหนดวงเงินและอ ำนำจอนุมัตขิองผู้บริหำรแตล่ะระดบัไวเ้ป็น

ลำยลกัษณ์อักษร หรือไม่
มีมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง ทีร่ะบุถึงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์  

ควำมซ่ือสตัย์และมีจริยธรรม ไวเ้ป็นมำตรฐำนในกำรบรรจุพนักงำน

หรือไม่

สว่นงำนมีกำรอบรมและสอนงำนให้แก่พนักงำนใหม่และพนักงำนทุก

คนอย่ำงสม่ ำเสมอและตอ่เนือ่ง เช่น มีระบบพ่ีเลี้ยง เป็นตน้ หรือไม่

มีกระบวนกำรในกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัตงิำน(Performance 

Agreement - PA) ทีเ่ห็นชอบร่วมกันระหวำ่งผู้บริหำรและพนักงำนผู้รับ

กำรประเมินหรือไม่

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนพิจำรณำจำกปัจจัยทีมี่ผลตอ่ควำมส ำเร็จ

ของงำนหรือไม่

มีกำรแจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิำนให้พนักงำนรับทรำบอย่ำง

ชัดเจนทัง้ในสว่นทีผ่ลกำรปฏิบัตงิำนดแีละสว่นทีต่อ้งกำรให้มีกำร

พัฒนำปรับปรุงหรือไม่

ผู้บริหำรสว่นงำนใช้ผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิำนประกอบกำรเลื่อน

ต ำแหน่งขึ้นเงินเดอืน และพิจำรณำควำมดคีวำมชอบหรือไม่

กลไกกำรตดิตำม

ตรวจสอบกำร

ปฏิบัตงิำน

มีกระบวนกำรตดิตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำทีค่วำม

รับผดิชอบทีไ่ดม้อบหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอหรือไม่ เช่น กำรบรรจุไวใ้น

วำระกำรประชุมของสว่นงำน หรือก ำหนดให้มีกำรจัดท ำรำยงำนเสนอ

ผู้บริหำรสว่นงำนทุกเดอืน เป็นตน้

มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำสว่นงำนและรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบภำยในตอ่ผู้บริหำรสว่นงำน หรือไม่

กำรมอบอ ำนำจ

และหน้ำที่

ควำมรับผดิชอบ

นโยบำยวธิีบริหำร

ดำ้นบุคลำกร
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มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในของมหำวทิยำลยั และรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบภำยในตอ่ผู้บริหำรสว่นงำน หรือไม่
 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

กำรก ำหนด

วตัถุประสงค์

สว่นงำน มีกำรก ำหนดวสิยัทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั 

ในกำรด ำเนินงำนหรือไม่   

กระบวนกำรก ำหนดวสิยัทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงคข์องสว่นงำน 

ไดใ้ห้บุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องมีสว่นร่วมดว้ยหรือไม่

มีกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวสิยัทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์

และตวัช้ีวดัให้แก่บุคลำกรของสว่นงำนไดรั้บทรำบหรือไม่ เช่น กำร

ประชุมช้ีแจง กำรเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต ์กำรตดิประกำศ เป็นตน้

มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมตำ่งๆ 

ทีส่อดคลอ้งกับวตัถุประสงคร์ะดบัสว่นงำนหรือไม่

วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมมีควำมชัดเจน ปฏิบัตไิด ้และวดัผลได ้หรือไม่

ผู้บริหำรทุกระดบัของสว่นงำนมีสว่นร่วมในกำรระบุเหตกุำรณ์ควำม

เสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยงหรือไม่

มีกำรระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยงโดยน ำปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก

มำประกอบกำรระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยง เช่น กำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีสมัยใหม่  กำรเกิดภัยธรรมชำต ิ กำรเปลี่ยนแปลงทำง

กำรเมือง เศรษฐกิจและสงัคม เป็นตน้  หรือไม่

มีกำรระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต เช่น กำรรับสนิบน ,

กำรคอรัปช่ัน และกำรไม่ปฏิบัตติำมกฎระเบียบ หรือไม่ (ITA)

มีกำรระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยงจำกกำรขัดกันระหวำ่งผลประโยชน์สว่น

ตนกับผลประโยชน์สว่นรวม (Conflict of Interest) หรือไม่ (ITA) (ปี 62 

ใช้ " จำกผลประโยชน์ทับซ้อน " )
ในกำรระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยงมีกำรวเิครำะห์สำเหตทุีแ่ท้จริงของ

เหตกุำรณ์ควำมเสี่ยง หรือไม่

กำรประเมิน

ควำมเสี่ยง

มีกำรวเิครำะห์และประเมินระดบัควำมเสี่ยงจำกมิตขิอง ผลกระทบและ

โอกำสในกำรเกิด หรือไม่

กำรระบุเหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยงและ

สำเหตุ
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กำรประเมิน

ควำมเสี่ยง (ตอ่)

สว่นงำนมีกำรประเมินระดบัผลกระทบและโอกำสในกำรเกิด โดยใช้

เกณฑ์ทีส่ว่นงำนก ำหนดขึ้นเพ่ือหำระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยง หรือไม่ (เฉพำะคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล , คณะ

แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบด ี)

สว่นงำนมีกำรประเมินระดบัผลกระทบและโอกำสในกำรเกิด ตำม

เกณฑ์ทีม่หำวทิยำลยัก ำหนดให้เพ่ือหำระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยง หรือไม่

กำรจัดกำรควำม

เสี่ยง

มีกำรก ำหนดวธิีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง

หรือไม่

มีกำรพิจำรณำควำมคุ้มคำ่ของตน้ทุนหรือคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกกำร

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง หรือไม่

มีกำรแจ้งให้บุคลำกรในสว่นงำนทรำบถึงวธิีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่

ก ำหนดไว ้หรือไม่

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

มีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคมุทีส่อดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องสว่น

งำนหรือไม่   

มีกระบวนกำรในกำรพิจำรณำออกแบบกิจกรรมกำรควบคมุร่วมกัน

หรือไม่ เช่น กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมสมัมนำเชิงปฏิบัตกิำร 

เป็นตน้

ในกำรมอบอ ำนำจตำ่งๆ มีค ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีห่รือระบุวงเงิน

อนุมัตไิวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนหรือไม่

มีกำรจัดท ำทะเบียนคมุทรัพย์สนิ/ทะเบียนคมุครุภัณฑ์ ทุกประเภทที่

ไดม้ำหรือไม่

มีหลกัฐำนกำรเบิกจ่ำยวสัด ุครุภัณฑ์ อย่ำงครบถ้วนทุกคร้ังทีมี่กำร

เบิกจ่ำยหรือไม่

มีกำรก ำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ และตดิรหัสทีต่วัทรัพย์สนิทุกรำยกำร

หรือไม่

มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนทีเ่ก็บรักษำทรัพย์สนิของสว่น

งำนหรือไม่

มีกำรจัดท ำแผนผงัทีต่ั้งของทรัพย์สนิ /ครุภัณฑ์ ของสว่นงำนหรือไม่
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มีแผนและกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิตำมก ำหนดเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ

หรือไม่

มีกำรตรวจนับทรัพย์สนิทีอ่ยู่ในควำมรับผดิชอบของสว่นงำนและ

รำยงำนตอ่ผู้บริหำรสว่นงำนเป็นประจ ำทุกปีหรือไม่

มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหวำ่งเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินและเจ้ำหน้ำทีบ่ันทึกบัญชี

ออกจำกกันหรือไม่

คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินทีส่ว่นงำนแตง่ตั้งไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกัน

กับผู้ทีป่ฏิบัตหิน้ำทีด่ำ้นกำรรับเงินใช่หรือไม่

ผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็คไม่ไดมี้หน้ำทีใ่นกำรจ่ำยเงินใช่หรือไม่

มีกฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงปฏิบัตขิองมหำวทิยำลยัหรือของสว่น

งำนทีก่ ำหนดบทลงโทษ กรณีกำรใช้อ ำนำจหน้ำทีเ่พ่ือผลประโยชน์ไว้

เป็นลำยลกัษณ์อักษรหรือไม่

มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำนในขั้นตอนตำ่งๆ โดยก ำหนด 

ผู้รับผดิชอบแตล่ะขั้นตอนไวห้รือไม่

มีระบบและช่องทำงให้ผู้ปฏิบัตงิำนสำมำรถสง่ข้อมูลหรือรำยงำนเม่ือพบ

เห็นกำรปฏิบัตงิำนทีไ่ม่ถูกตอ้งหรือไม่

มีผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำสว่นงำน และผู้ตรวจสอบภำยในของ

มหำวทิยำลยัท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตอ่

ผู้บริหำรสว่นงำน หรือไม่  (เฉพำะสว่นงำนขนำดใหญ)่

มีผู้ตรวจสอบภำยในของมหำวทิยำลยั ท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผล

กำรตรวจสอบภำยในตอ่ผู้บริหำรสว่นงำน หรือไม่

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)

สว่นงำนมีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประกอบกำรตดัสนิใจของผู้บริหำรหรือไม่   

มีกำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบันหรือไม่

มีกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินจำกระบบกับเอกสำรประกอบกำร

บันทึกบัญชีทุกสิ้นวนั/สปัดำห์/เดอืน/ปี หรือไม่

มีกำรปรับปรุงแก้ไขรำยกำรทีพ่บควำมผดิพลำดทันทีทีต่รวจพบหรือไม่
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มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินและกำรบันทึกบัญชีไว้

อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่

มีกำรรำยงำนข้อมูลทีจ่ ำเป็นตอ่กำรตดัสนิใจของผู้บริหำรหรือไม่ เช่น 

รำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เป็นตน้

มีระบบกำรตดิตอ่สื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกสว่นงำนอย่ำงเพียงพอ

หรือไม่ เช่น เวบ็ไซต ์สื่อตำ่งๆ รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้

มีกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนภำยในสว่นงำนให้พนักงำนทุกคนทรำบและ

เข้ำใจบทบำทหน้ำทีข่องตนเกี่ยวกับกำรควบคมุภำยใน ปัญหำและ

จุดอ่อนของกำรควบคมุภำยในทีเ่กิดขึ้นและแนวทำงกำรแก้ไขหรือไม่  

เช่น กำรช้ีแจงในทีป่ระชุม เป็นตน้

มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถเสนอข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะในกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของสว่นงำนหรือไม่

มีกำรรับฟังและพิจำรณำข้อร้องเรียนจำกภำยนอก เช่น ตู้รับควำม

คดิเห็น จดหมำยร้องเรียน เป็นตน้ หรือไม่

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

มีกำรก ำหนดให้ทุกฝำ่ยภำยในของสว่นงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน

ตอ่ผู้บริหำรตำมล ำดบัขั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น รำยเดอืน รำยไตรมำส 

เป็นตน้ หรือไม่   

มีกำรประชุมเพ่ือวำงแผนแก้ไขและตดิตำมงำน กรณีทีพ่บวำ่งำนไม่

เป็นไปตำมแผน หรือไม่

มีกระบวนกำรตดิตำมงำนและรำยงำนตอ่หัวหน้ำงำนหรือผู้บริหำรเป็น

ประจ ำ เช่น รำยวนั รำยเดอืน รำยไตรมำส เป็นตน้ หรือไม่

มีกระบวนกำรตดิตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัตติำมกิจกรรมกำร

ควบคมุทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงตอ่เนือ่งและสม่ ำเสมอหรือไม่

มีกำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดลอ้มทัง้ปัจจัยภำยในและ

ปัจจัยภำยนอกเพ่ือระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยงทุกปีหรือไม่

มีกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของกิจกรรมกำรควบคมุที่

ก ำหนดไวทุ้กปี หรือไม่

มีกำรตดิตำมประสทิธิผลของจัดกำรควำมเสี่ยงทีก่ ำหนดไวทุ้กปีหรือไม่
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สว่นงำน ไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบัตติำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำร

ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน ภำยในเวลำทีก่ ำหนดให้มีกำรตอบ

ช้ีแจงหรือไม่ เช่น ภำยใน 45 วนัท ำกำร เป็นตน้

                                 (รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์) 

                               วันท่ี....31..กรกฎาคม 2562

ลงช่ือผู้ประเมิน......................................................................
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รายงานการวิเคราะห์และ 
การประเมินความเสี่ยง 

 
 

เอกสารหมายเลข 4 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

 
 
 

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 



 

 

 

ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ  

Operations Risk : O 
 

 

 

 

PH_เอกสารหมายเลข 3_4 

 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)  :

Academic and Entrepreneurial Education
Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World 

Class Talents

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)  : 

Academic and Entrepreneurial Education บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1)  ...คณะสาธารณสุขศาสตร์.

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  (2) ..2563..

ภารกิจด้าน / งาน     (9).....งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา........ 

1
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ผู้รับผิดชอบ
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ช่วงเวลา
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1.  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่สําเร็จ
การศึกษา ใน
ระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด

นักศึกษาสอบไม่

ผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษใน

เวลาที่กําหนด

    - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส

 60 สมัครเข้าทดสอบ 

MU-ELT จํานวน 155 คน 

ผ่านเกณฑ์ 15 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 9.67 

     -  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

รหัส 61 สมัครเข้าทดสอบ 

MU-ELT  จํานวน 47 คน 

ผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.38

1.เตรียมความพร้อมของนักศึกษา 

ระดับคณะ             

   - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2กิจกรรมกลุ่ม

สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ  

    - กรรมการหลักสูตรฯ และ อาจารย์

ที่ปรึกษา ติดตาม สนับสนุน ให้

นักศึกษาเข้าเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โปรแกรม SPEEXX, เข้าอบรม

ภาษาอังกฤษติวสอบ MU-ELT ของ

คณะศิลปศาสตร์และ บทเรียนออนไลน์

 MU-ELTTrivia

  -  นักศึกษา รหัส60 (ปี

3) สอบผ่านเกณฑ์ 

จํานวน 15 คน จาก

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

173 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.67 

   - นักศึกษา รหัส61 (ปี

2) สอบผ่านเกณฑ์ 

จํานวน 3 คน จาก

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

170 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.76

5 5 ด้าน

ประสิทธิผล

 1.เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ระดับคณะ

   - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2กิจกรรมกลุ่มสร้าง

ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

   - กรรมการหลักสูตรฯ และ อาจารย์ที่ปรึกษา

 ติดตาม สนับสนุน ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้

ภาษาอังกฤษโปรแกรม SPEEXX, เข้าอบรม

ภาษาอังกฤษติวสอบ MU-ELT ของคณะศิลป

ศาสตร์และ บทเรียนออนไลน์ MU-ELTTrivia

  - กรรมการหลักสูตรฯ และ อาจารย์ที่ปรึกษา

 กระตุ้นนักศึกษาให้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามกําหนดของมหาวิทยาลัย 

รองฝ่ายบริหาร

การศึกษาฯ    

 -ประธานหลักสูตร

ต่อเนื่อง 3 ไตรมาส

   2. การควบคุมกํากับสถานการณ์ผล

การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

  - กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สรุปสถานการณ์การเข้าทดสอบ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และผลการ

สอบผ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

และหาแนวทางแก้ปัญหา

  - กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 2. การควบคุมกํากับสถานการณ์ผลการสอบ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

  - กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสรุป

สถานการณ์การเข้าทดสอบภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา และผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา

  - กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  3. การสนับสนุน พัฒนาภาษาอังกฤษ

นักศึกษา

 - กรรมการหลักสูตรฯ ขอความร่วมมือ

ให้อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาทุกระดับ

สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในทุก

ครั้งที่สอนใน class เรียน ชั้นปี1-2

 3. การสนับสนุน พัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา

  - กรรมการหลักสูตรฯ ขอความร่วมมือให้

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาทุกระดับสอดแทรกการ

ใช้ภาษาอังกฤษในทุกครั้งที่สอนใน class เรียน

 ชั้นปี 1-3

  - กรรมการหลักสูตรฯร่วมกับ งานวิเทศ

สัมพันธ์ จัด course อบรมภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ภารกิจด้าน/งาน    (9).....งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา...........................    

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).....2563.......... 

                                                   ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

สูงมาก

2 ง่นบรหิารการศกึษาฯ
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(14)

ผลประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)
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(16)

ระดับ
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(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
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2. นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา        ใช้

เวลาเรียนเกินกว่าที่

หลักสูตร กําหนด

นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทใช้

ระยะเวลาในการ

ทําวิทยานิพนธ์

นานขึ้นส่งผลให้

ระยะเวลา

การศึกษาเกินกว่า

เกณฑ์ที่หลักสูตร

กําหนด

1.จํานวน นศ.ระดับปริญญา

โทคงค้างที่มีระยะเวลาศึกษา

เกินกว่า 3 ปีมากขึ้น

2.ระยะเวลาการสําเร็จ

การศึกษาของนศ.ระดับ

ปริญญาโทในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังมีแนวโน้มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย> 4 ปี

    

ปรับแผนการศึกษา ให้มีการ ทําโครง

ร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  และมีการ

กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ปี1

นักศึกษามีความพึงพอใจ

 และสามารถควบคุม

ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

2 4 ด้าน

ประสิทธิผล

สูง กําหนดให้หลักสูตรมีการติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาผ่านที่ประชุมภาควิชา และโดย

ประธานหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เกิด

กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนานักศึกษาได้

อย่างเหมาะสม

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา       

-หัวหน้าภาควิชา

-ประธานหลักสูตร

ตค.2562  - มิย 

2563

1.ยังไม่มีหลักสูตรใด ได้รับ

การประเมิน AUN-QA 

ASEAN

ปี 2561 ยื่นหลักสูตรส.ม. นานาชาติ 

เข้ารับการเตรียมความพร้อมการขอ

รับรองมาตราฐานระดับอาเซียน

หลักสูตร ส.ม.นานาชาติ 

มีกําหนดรับ site Visit 

AUN QA ASEAN 15-17

 ต.ค. 2562

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

1.วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินปี 2562 ทั้งใน

ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย  และ

ทบทวนผลการดําเนินการ

ก.ย.-ธ.ค.2562

ปี2562 ยื่นหลักสูตรพย.ม. สาขาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ

และภาคพิเศษ) เพื่อคัดเลือกขอเข้ารับ

การเตรียมความการขอรับรอง

มาตราฐานระดับอาเซียน

อยู่ระหว่างรอการ

พิจารณา และตอบรับ

จากกองพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

2.จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา

แนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน

พ.ย. 2562  ม.ค.

 พ.ค. พ.ย. 2563

สูง รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และ

คณะกรรมการ

ตรวจประเมิน

ระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ์  

AUN-QA ภายใน

คณะส่วนงาน 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับหลักสูตร

1.ร้อยละ 65 เป็น

หลักสูตรไทย ซึ่ง 

ต้องเขียนรายงาน

เป็นภาษาอังกฤษ

3. หลักสูตรไม่ได้รับ

การประเมิน AUN-QA 

 ASEAN ตามเป้าหมาย

ที่คณะกําหนด

3 ง่นบรหิารการศกึษาฯ
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2. ระบบการ

ผลักดันส่งเสริม ยัง

ไม่ครอบคลุม และ

การแยกระบบ

ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่

ต่อเชื่อมกัน ทําให้

การวางแผน

ผลักดัน ยังไม่มี

ประสิทธิภาพพอ

2.หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน

 AUNQA แบบ 3.0  โดย

ผู้ตรวจจากมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3หลักสูตร จาก

ทั้งหมด 18 หลักสูตร คิดเป็น

ร้อยละ 16    ในระยะเวลา 3

 ปี (ปี2559-2561) เฉลี่ยปี

ละ1หลักสูตร

ปี 2559-2561  มีการแบ่งความ

รับผิดชอบ การตรวจประเมินภายใน

ส่วนงาน โดยงานแผน และงานบริหาร

การศึกษาฯ ทําหน้าที่อบรมบุคลากร 

และส่งเสริมให้ยื่นขอรับการตรวจ

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และ

อาเซียน    ในปี 2562  งานบริหาร

การศึกษา  ได้มีการทบทวนระบบการ

ดําเนินการ และได้นําเรียนหารือกับ

รองคณบดีบัณฑิตศึกษา เพื่อเจรจาขอ

งานตรวจประเมิน AUNQAภายในส่วน

งาน มารับผิดชอบเพื่อให้สามารถ

วางแผนและส่งเสริมการขอรับรอง

คุณภาพได้ อย่างครบกระบวนการ

ปี 2562 มีหลักสูตรผ่าน

การตรวจประเมินจํานวน

 4 หลักสูตร/ปี

1. จัดทําแผนการการดําเนินงานปี 2563  

2.จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน

3. ดําเนินการตามแผน            

4. ประเมินผลการดําเนินการ

 3. บุคลากรมี

ภาระงานมาก      

  และการให้

ความสําคัญต่อการ

ขอรับการประเมิน

ยังไม่มากพอ จะมี

เฉพาะกลุ่ม

อาจารย์ที่ทํา

หน้าที่บริหาร

หลักสูตร ซึ่งยังไม่

ครอบคลุม 

บุคลากรที่ทํา

หน้าที่สอน  (จาก

การสังเกต และ

ความร่วมมือใน

การดําเนินการที่

ผ่านมา)

3. จํานวนผู้สมัครเข้ารับการ

อบรม ร้อยละ 70 เป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบการ

พัฒนา/บริหารหลักสูตร

1. มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ 

ลงลึกถึงตัวผู้สอน เพื่อให้สามารถ

เชื่อมโยง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร สู่รายวิชา

 2. กําหนดให้การส่ง มคอ. 3/4 ของ

รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบต้องส่งตามเวลาที่กําหนด 

โดยกําหนด ไว้ใน PA บุคคลของ

อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ

จํานวนรายละเอียดวิชา 

(มคอ.3/4) ที่มีการ

ดําเนินการปรับปรุงตาม 

ELO ยังมีจํานวนน้อย

มาก/หลักสูตร

1. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล เพื่อให้หลักสูตรบรรลุ ELO ที่

กําหนดไว้

2. กําหนดให้การส่ง มคอ. 3/4 ของรายวิชาที่มี

การเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบต้องส่งตามเวลา

ที่กําหนด โดยกําหนด ไว้ใน PA บุคคลของ

อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพการศึกษา 

และงานบริหาร

การศึกษา

4 ง่นบรหิารการศกึษาฯ
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  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2กิจกรรม

กลุ่มสร้างความเข้าใจและทัศนคติ

่

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ภารกิจด้าน/งาน    (9).....งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา...........................   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).....2563.......... 
                                                               ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่สําเร็จการศึกษา ภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด

5 5 ด้าน

ประสิทธิผล
ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60

 สมัครเข้าทดสอบ MU-ELT 

จํานวน 155 คน ผ่านเกณฑ์ 

15 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.67   

    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61

 สมัครเข้าทดสอบ MU-ELT  

จํานวน 47 คน ผ่านเกณฑ์ 3 

คน คิดเป็น ร้อยละ 6.38

สูงมาก

กรรมการหลักสูตรฯ และ อาจารย์

ที่ปรึกษา ติดตาม สนับสนุน ให้

นักศึกษาเข้าเรียนรู้ภาษาองักฤษ

โปรแกรม SPEEXX, เข้าอบรม

ภาษาอังกฤษติวสอบ MU-ELT 

ของคณะศิลปศาสตร์และ 

บทเรียนออนไลน์ MU-ELTTrivia

 กรรมการหลักสูตรฯ และ 

อาจารย์ที่ปรึกษา กระตุ้นนักศึกษา

ให้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษตาม

กําหนดของมหาวิทยาลัย

กรรมการหลักสูตรระดับปริญญา

ตรีสรุปสถานการณ์การเข้า

ทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 และผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาและหาแนวทาง

แก้ปัญหา

5 งานบรหิารกรศกึษา
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

3. หลักสูตรไม่ได้รับการ

ประเมิน AUN-QA  ASEAN 

ตามเป้าหมายที่คณะกําหนด

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ใช้เวลาเรียนเกินกว่าที่

หลักสูตร กําหนด

1 .จํานวน นศ.ระดับปริญญา

โทคงค้างที่มีระยะเวลาศึกษา

เกินกว่า 3 ปีมากขึ้น    

 2..ระยะเวลาการสําเร็จ

การศึกษาของนศ.ระดับ

ปริญญาโทในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังมีแนวโน้มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย> 4 ปี

กําหนดให้หลักสูตรมีการติดตาม

และรายงานความก้าวหน้าการทํา

วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

ผ่านที่ประชุมภาควิชา และโดย

ประธานหลักสูตรผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เกิด

กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา

นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

2 4 ด้าน

ประสิทธิผล
สูง

 - กรรมการหลักสูตรฯร่วมกับ 

งานวิเทศสัมพันธ์ จัด course 

อบรมภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

  - กรรมการหลักสูตรฯ ขอความ

ร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา

ทุกระดับสอดแทรกการใช้

ภาษาอังกฤษในทุกครั้งที่สอนใน 

class เรียน ชั้นปี 1-3

ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

ยังไม่มีหลักสูตรใด ได้รับการ

ประเมิน AUN-QA ASEAN

1.วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินปี 

2562 ทั้งในระดับส่วนงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย  และทบทวน

ผลการดําเนนิการ

ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

2.จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

ร่วมกัน

3 3 ด้าน

ชื่อเสียง

และ

ภาพลักษณ์

สูง

6 งานบรหิารกรศกึษา
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

ผล

แผน

ผล

7.จัดอบรมการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผล เพื่อให้

หลักสูตรบรรลุ ELO ที่กําหนดไว้

และกําหนดให้การส่ง มคอ. 3/4 

ของรายวิชาที่มีการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบต้องส่งตามเวลาที่

กําหนด โดยกําหนด ไว้ใน PA 

บุคคลของอาจารย์ผู้สอนที่

รับผิดชอบรายวิชา

3. จัดทําแผนการการดําเนินงานปี

 2563   

4.จัดประชุมชี้แจงแผนการ

ดําเนินงาน  

5. ดําเนินการตามแผน       

6. ประเมินผลการดําเนินการ

7 งานบรหิารกรศกึษา



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Global Research and Innovation เป้าประสงค์: World Class Research & Creative Innovation

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:

1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (SG1)

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (SG2)

3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม (SG3)

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

Research and Innovation เป้าประสงค์: World Class Research and Innovation in Public Health

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2) 2563 

ภารกิจด้าน/งาน     (9)  งานวิจัยและวิชาการ

8
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1. จํานวนเงินทุนวิจัยไม่
เป็นไปตามตัวชี้วัดข้อตกลง
การปฏิบัติงานของส่วนงาน  
(346,816.48 บาท/คน/ปี)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ

ขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกจํานวนน้อย

 ไม่สอดคล้องกับจํานวนบุคลากร

สายวิชาการทั้งหมดของคณะ

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอกอยู่ในอัตราที่ต่ํา

1. การจัดทํา PA ระดับภาควิชา

 ด้านตัวชี้วัดจํานวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2. การแจ้งแนะนําแหล่งทุน

ต่างๆ และกําหนดการรับสมัคร

ข้อเสนอโครงการวิจัย

3. การประสานงานส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัยไปลงนามที่

มหาวิทยาลัย และการจัดทํา

สัญญาทุนวิจัย

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่

สามารถจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล

สูงมาก 1. จัดให้มีแนวทางการจัดทํา PA 

ระดับภาควิชา ด้านตัวชี้วัดจํานวน

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอก

2. จัดกระบวนการสนับสนุนการเขียน

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

3. จัดกระบวนการสนับสนุนการ

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม/

คณะกรรมการ

วิจัย/งานวิจัยและ

วิชาการ

30-ก.ย.-63

2. การยื่นขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนในประเทศและจาก
แหล่งทุนต่างประเทศลดลง

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ

ขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกจํานวนน้อย

 ไม่สอดคล้องกับจํานวนบุคลากร

สายวิชาการทั้งหมดของคณะ

จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอกอยู่ในอัตราที่ต่ํา

1. การจัดทํา PA ระดับภาควิชา

 ด้านตัวชี้วัดจํานวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2. การแจ้งแนะนําแหล่งทุน

ต่างๆ และกําหนดการรับสมัคร

ข้อเสนอโครงการวิจัย

3. การประสานงานส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัยไปลงนามที่

มหาวิทยาลัย และการจัดทํา

สัญญาทุนวิจัย

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่

สามารถจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล

สูงมาก 1. จัดให้มีแนวทางการจัดทํา PA 

ระดับภาควิชา ด้านตัวชี้วัดจํานวน

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอแหล่งทุน

ภายนอก

2. จัดกระบวนการสนับสนุนการเขียน

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

3. จัดกระบวนการสนับสนุนการ

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม/

คณะกรรมการ

วิจัย/งานวิจัยและ

วิชาการ

30-ก.ย.-63

ภารกิจด้าน/งาน    (9) งานวิจัยและวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2) 2563

                                                                           ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

9 งานวจิัยและวชิาการ
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

3.จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของอาจารย์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

1. การตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน 

SCOPUS/ISI ที่มีคุณภาพดี 

ส่วนมากมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ค่อนข้างสูง

2. การสนับสนุนงบประมาณ

ตีพิมพ์บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

อยู่ในฐานข้อมูลสากลค่อนข้าง

จํากัด 

3. ระบบสนับสนุนในการตรวจ

เนื้อหาและภาษาอังกฤษของ

นิพนธ์ต้นฉบับได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้าน และงบประมาณยังไม่

เพยีงพอ 

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล

สากลไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

1. คณะจัดสรรเงินอุดหนุนการ

ตีพิมพ์บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

บางส่วน

2. คณะจัดการอบรมการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

3. คณะจัดสรรเงินอุดหนุนค่า

ตรวจบทความต้นฉบับ 

(Manuscript) ภาษาอังกฤษ

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่

สามารถจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล

สูงมาก 1. จัดวางยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้

อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญา

โท ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่

ในฐานข้อมูลสากลเพิ่มมากขึ้น

2. จัดให้มีระบบการจัดเตรียมนิพนธ์

ต้นฉบับเพื่อการส่งตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3. เสนอจัดให้มีการสนับสนุน

งบประมาณการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติเพิ่มขึ้น

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม/

คณะกรรมการ

วิจัย/งานวิจัยและ

วิชาการ

30-ก.ย.-63

10 งานวจิัยและวชิาการ
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แผน

ผล

แผน

ผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ภารกิจด้าน/งาน    (9) งานวิจัยและวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2) 2563 

                                                               ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17)

ผลลัพธ์ที่ได้
(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

1.  จํานวนเงินทุนวิจัยไม่
เป็นไปตามตัวชี้วัดข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน  
(346,816.48 บาท/คน/ปี)

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอกอยู่ในอัตราที่ต่ํา

1. จัดให้มีแนวทางการจัดทํา PA

 ระดับภาควิชา ด้านตัวชี้วัด

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอก

2. จัดกระบวนการสนับสนุนการ

เขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

3. จัดกระบวนการสนับสนุนการ

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอก

4 4

ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก2. การยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนในประเทศและจากแหล่ง
ทุนต่างประเทศลดลง

จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอกอยู่ในอัตราที่ต่ํา

1. จัดให้มีแนวทางการจัดทํา PA

 ระดับภาควิชา ด้านตัวชี้วัด

จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอแหล่งทุนภายนอก

2. จัดกระบวนการสนับสนุนการ

เขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

3. จัดกระบวนการสนับสนุนการ

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอก

11 งานวจิัยและวชิาการ
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17)

ผลลัพธ์ที่ได้
(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล
ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

ผล

3.จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของอาจารย์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล

สากลไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

1. จัดวางยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมให้อาจารย์ และ

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลเพิ่มมาก

ขึ้น

2. จัดให้มีระบบการจัดเตรียม

นิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการส่งตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

3. เสนอจัดให้มีการสนับสนุน

งบประมาณการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติเพิ่มขึ้น

สูงมาก

12 งานวจิัยและวชิาการ



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable organization เป้าประสงค์ : Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable organization
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบการเงิน และทรัพยากร

มนุษย์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) .. งานแผนและพัฒนาองค์กร..  

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  (2)  ..2563.... 

ภารกิจด้าน/งาน     (9) ..งานแผนและพัฒนาองค์กร......   

13
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มี
อยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

ไม่มีแผนดําเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายงานผลการ

ดําเนินงานไม่ครบตาม

ตัวชี้วัด OIT

รายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดครบ ร้อยละ 

90

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ปีละ  2 

ครั้งส่งมหาวิทยาลัย

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ปีละ 2 

ครั้งส่งมหาวิทยาลัย

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปีเพื่อดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด OIT

งานแผนและพัฒนา

องค์กร

ตค.2562-กย. 

2563

2.  รายงานผลการดําเนินงานทุก

ไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง

3. ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อจัดทํา

แผนและติดตามผลการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง ปีละ 4 ครั้ง

4.  นําผลการดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุก

ไตรมาส

สูง

ภารกิจด้าน/งาน    (9)...งานแผนและพัฒนาองค์กร...   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)...2563..... 

                                                                     ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

14 งานแผนและพัฒนาองคก์ร
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

4.  นําผลการดําเนินงาน

เสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ทุกไตรมาส

ด้าน

ประสิทธิผล
สูง ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย

ไม่มีแผนดําเนินงานการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์

รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ครบ ร้อยละ 90

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปีเพื่อดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด OIT

3 3

2.  รายงานผลการ

ดําเนินงานทุกไตรมาส ปีละ

 4 ครั้ง

3. ประชุมคณะทํางานฯ 

เพื่อจัดทําแผนและติดตาม

ผลการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง ปีละ 4 ครั้ง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ภารกิจด้าน/งาน    (9)..งานแผนและพัฒนาองค์กร......   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2)..2563.... 

                                                 ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

15 งานแผนและพัฒนาองคก์ร



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1) …คณะสาธารณสุขศาสตร์.... 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  (2) .........2563..... 

ภารกิจดา้น/งาน     (9) .......บริหารทรัพยากรบุคคล.......... 



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมิน
กิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1. การเลื่อนตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ไม่เป็นไปตาม
จํานวนที่กําหนดในแต่ละปี

1. บุคลากรสายสนับสนุน

ไม่ทําผลงานเพื่อนํามาขอ

ตําแหน่งฯ

1. ร้อยละของจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุน  ที่มี

สิทธิ์ยื่นขอตําแหน่งแต่ไม่ยื่น

ภายในระยะ เวลาที่กําหนด

เปรียบเทียบกับปีก่อน

1.จัดให้อบรมความรู้ในการ

ทําคู่มือ , วิจัย       

2. ให้ความรู้ในวิธีการขอ

ตําแหน่งฯ เพื่อกระตุ้นการ

ขอตําแหน่ง

มีผู้สนใจเข้าร่วม

อบรมและแสดง

ความสนใจ ในการ

ขอตําแหน่งโดยดู

จากการถามตอบ

3 3  (ด้านชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์องค์กร)
สูง ทบทวนแผนการ

ดําเนินงาน และ

สอบถามความต้องการ

 หรือความเป็นไปได้ถึง

วิธีการที่ทําให้บุคลากร

สายสนับสนุน จัดทํา

ผลงานเพื่อนําไปขอ

ตําแหน่งฯ

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล

ต.ค. 63 - ก.ย.64

2. ขาดการวางแผนระยะยาว
ในด้านอัตรากําลังเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มี

การเกษียณอายุ ของ

บุคลากรสายวิชาการเป็น

จํานวนมาก

มีแผนระยะยาวด้าน

อัตรากําลังบุคลากรที่

สอดคล้องกับความ ท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ตามแผน

ยุทธศาสตร์คณะฯ

ยังไม่มีการดําเนินการ ยังไม่มีการ

ดําเนินการ

3 3  (ด้านชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์องค์กร)
สูง งานบริหารทรัพยากร

บุคคลมีแผนการ

ดําเนินอบรมเพื่อให้

ความรู้ด้านการบริหาร

อัตรากําลัง

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล

ต.ค. 63 - พ.ค. 66

ภารกิจด้าน/งาน    (9).........บริหารทรัพยากรบุคคล.........................   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).........2563..................... 

     ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

17 บรหิารทรัพยากรบคุคล



เอกสารหมายเลข 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.

แผน

ผล

แผน

ผล

ภารกิจด้าน/งาน    (9).........บริหารทรัพยากรบุคคล.........................    

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).........2563.....................  

                                              ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

1. การเลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน
 ไม่เป็นไปตามจํานวน
ที่กําหนดในแต่ละปี

1. ร้อยละของจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุน  ที่มี

สิทธิ์ยื่นขอตําแหน่งแต่ไม่

ยื่นภายในระยะ เวลาที่

กําหนดเปรียบเทียบกับปี

ก่อน

ทบทวนแผนการ

ดําเนินงาน และสอบถาม

ความต้องการ หรือความ

เป็นไปได้ถึงวิธีการที่ทํา

ให้บุคลากรสายสนับสนุน

 จัดทําผลงานเพื่อนําไป

ขอตําแหน่งฯ

3 3

2. ขาดการวางแผน
ระยะยาวในด้าน
อัตรากําลังเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

มีแผนระยะยาวด้าน

อัตรากําลังบุคลากรที่

สอดคล้องกับความ ท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ตามแผน

ยุทธศาสตร์คณะฯ

งานบริหารทรัพยากร

บุคคลมีแผนการดําเนิน

อบรมเพื่อให้ความรู้ด้าน

การบริหารอัตรากําลัง

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

ด้าน

ประสิทธิผล
สูง ส่วนงาน

สูง ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย

18 บรหิารทรัพยากรบุคคล



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ภารกิจด้าน/งาน     (9) .....งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร....... 

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1) ..คณะสาธารณสุขศาสตร์........ 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)  ...2563...  



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่
มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาส
เกิด
(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1.การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาตบนเครื่องแม่ข่ายของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์

1.มาตรการป้องกันข้อมูลไม่รัดกุม

2.ขาดระบบป้องกันการบุกรุก 

ระบบเครือข่าย (Firewall)

จํานวนครั้งของการ

ถูกบุกรุกข้อมูล

1.ตรวจสอบเมื่อพบสิ่ง

ผิดปกติบนเครื่องแม่ข่าย

สามารถพบและ

ดําเนินการแก้ไขได้

3 4 ด้าน

ประสิทธิผล

สูงมาก 1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความ

เชี่ยวชาญในการป้องกันการบุกรุก 1 ครั้ง/ปี

2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก ระบบเครือข่าย 

(Firewall)

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

2.ข้อมูลเสียหาย 1.เกิดจากอุปกรณ์ บันทึกข้อมูล 

(Hard disk) ชํารุด

จํานวนครั้งที่อุปกรณ์

บันทึกข้อมูลชํารุด

1.จัดทําการสํารอง

ข้อมูลแบบอัตโนมัติ

2.จัดทําการสํารอง

ข้อมูลแบบไม่อัตโนมัติ

สามารถพบและ

ดําเนินการแก้ไขได้

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

สูง 1.ทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ

2.จัดหาระบบ Backup สําหรับ Webserver ให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบ Virtualize 

Server

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร

ทุก 3 เดือน

งบประมาณปี 62

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ภารกิจด้าน/งาน     (9) .....งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.......

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)  ...2563...  

                                                                        ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

20 IT
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แผน

ผล

แผน

ผล

ด้าน

ประสิทธิผล
2.ข้อมูลเสียหาย จํานวนครั้งที่อุปกรณ์

บันทึกข้อมูลชํารุด

1.ทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล 

และระบบสารสนเทศ

2.จัดหาระบบ Backup สําหรับ

 Webserver ให้มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับระบบ 

Virtualize Server

3 3 สูง ส่วนงาน

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระ

ทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย
1.การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาตบนเครื่องแม่ข่ายของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

จํานวนครั้งของการถูกบุก

รุกข้อมูล

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการ

ป้องกันการบุกรุก 1 ครั้ง/ปี

2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุก

รุก ระบบเครือข่าย (Firewall)

3 4

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15) ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ภารกิจด้าน/งาน    (9).....เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร............

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2).....2563...... 

                                         ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

21 IT



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Excellence in professional services and social engagement

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกหนวยงานใน มหาวิทยาลัยมความเป็นเลิศในการให้บรการวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล

2.  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ตามความ

ต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services  ผู้นําด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1)  .......คณะสาธารณสุขศาสตร์ ....... 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2) ....2563... 

ภารกิจด้าน / งาน    (9)........... งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์...................



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาส
เกิด
(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1. การจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ 

ต่างประเทศ (Inbound) 

และ (Outbound) ไม่

เป็นไปตามตัวชี้วัด (4 

สัปดาห์)

ระยะเวลาที่สถาบันคู่ความ

ร่วมมือสามารถจัดสรรได้ 

2-3 สัปดาห์ จึงไม่เป็นไป

ตามตัวชี้วัด

จํานวนนักศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติงาน

ที่กําหนดไว้

1.การจัดทําแผนและกําหนดขั้นตอน

การดําเนินงาน      

2.จัดกระบวนการโดยใช้ระยะเวลา

ร่วมระหว่าง 2 สถาบัน

3. ติดตามผลการดําเนินงาน

1. กําหนดการ

2. แบบประเมินผล

ความพึงพอใจ

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

สูง 1. การจัดทําแผนและกําหนดกิจกรรมตามแผน

2. ประเมินผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม

3. วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา  

4. รายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม

1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

2. งานวิเทศและการ

ประชาสัมพันธ์

3.คณะกรรมการ

โครงการ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

2. สถาบันความร่วมมือ 

(Outbound) หลายแห่ง

ในปัจจุบันมีสาขาไม่ตรง

กับความต้องการของ

นักศึกษาในคณะฯ

รายละเอียดโครงการของ

สถาบันคู่ความร่วมมือมี

เนื้อหาไม่ตรงกับความ

ต้องการของนักศึกษาใน

คณะฯ

จํานวนนักศึกษา 1.จัดเก็บข้อมูลและ baseline data 

    

2 .มีการเขียนแผนงานและกําหนด

เป้าหมายุทธศาสตร์ของงาน  

3.แผนการพัฒนาความร่วมมือและ

จัดโครงการให้สอดคล้องกับความ

สนใจของนักศึกษา

4.ดําเนินการประเมินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

แบบประเมินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

สูง 1. การจัดทําแผนและกําหนดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับสถาบันความร่วมมือ

2. ประเมินผลการดําเนินงาน

3. วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา                                 

                4. รายงานผลการดําเนินงาน

1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

2. งานวิเทศและการ

ประชาสัมพันธ์

3.คณะกรรมการ

โครงการ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

ภารกิจด้าน/งาน    (9)..............................งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์....................................................    

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2)......2563..... 

                                                 ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

23 วเิทศฯ
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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.

แผน

ผล

แผน

Week

 4

Week

 4

Week

 4

Week

 4

ผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ภารกิจด้าน/งาน    (9)..............................งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์....................................................    

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2).......................  

                                                  ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผล
กระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

1. การจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ 

ต่างประเทศ (Inbound) 

และ (Outbound) ไม่

เป็นไปตามตัวชี้วัด (4 

สัปดาห์)

จํานวนนักศึกษา ตาม

แผนปฏิบัติงานที่

กําหนดไว้

1.การจัดทําแผนและกําหนด

ขั้นตอนการดําเนินงาน

2.จัดกระบวนการโดยใช้

ระยะเวลาร่วมระหว่าง 2 สถาบัน

3. ติดตามผลการดําเนินงาน

3 3

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ประสิทธิผล

สูง ส่วนงาน

2. สถาบันความร่วมมือ 

(Outbound) หลายแห่ง

ในปัจจุบันมีสาขาไม่ตรง

กับความต้องการของ

นักศึกษาในคณะฯ

จํานวนนักศึกษา 1.จัดเก็บข้อมูลและ baseline 

data  

 .2.มีการเขียนแผนงานและ

กําหนดเป้าหมายุทธศาสตร์ของ

งาน  

3.แผนการพัฒนาความร่วมมือ

และจัดโครงการให้สอดคล้องกับ

ความสนใจของนักศึกษา

4.ดําเนินการประเมินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

สูง ส่วนงาน

24 วเิทศฯ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 1.Excellence / Trendsetter in Professional and Academic Services for

Better Quality of Life

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 1. ผู้นําด้านบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1) .คณะสาธารณสุขศาสตร์....... 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)  ....2563....... 

ภารกิจด้าน / งาน    (9)  ............งานบริหารเครื่องมือกลาง.......    



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1. ลูกค้าไม่ยอมรับในการ

ให้บริการของห้องปฏิบัติการ

1. ไม่มีการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานใน

การให้บริการ

1. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 70%

2. จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ

น้อยกว่า 10% ของ ปี 2562

1. ทบทวนและวิเคราะห์

กระบวนการทํางาน เพื่อหา

จุดอ่อน/จุดบอด และ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2. จัดทําขั้นตอนการทํางาน

ในการให้บริการที่ชัดเจน

การบริหารจัดการความ

เสี่ยงสามารถควบคุมให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้

2 4 ด้านชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์

สูง 1. ทบทวนและวิเคราะห์

กระบวนการทํางาน เพื่อหา

จุดอ่อน/จุดบอด และปรับปรุง

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. จัดทําขั้นตอนการทํางานใน

การให้บริการที่ชัดเจน

3. จัดทํามาตรฐานสากลใน

การควบคุมคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

และมาตรฐานความปลอดภัย 

มอก. 2677-2558

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

2. งานบริหารเครื่องมือ

กลาง

ต.ค. 62-ก.ย. 63

ภารกิจด้าน/งาน    (9)......................งานบริหารเครื่องมือกลาง..............   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)........2563......... 

                                                             ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

26 บรหิารเครือ่งมอืกลาง
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แผน

ผล

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ชื่อเสียง

และ

ภาพลักษณ์

สูง ส่วนงาน1. ลูกค้าไม่ยอมรับในการ

ให้บริการของห้องปฏิบัติการ

1. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 70%

2. จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ

น้อยกว่า 10% ของ ปี  2562

1. ทบทวนและวิเคราะห์

กระบวนการทํางาน เพื่อหา

จุดอ่อน/จุดบอด และปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. จัดทําขั้นตอนการทํางานในการ

ให้บริการที่ชัดเจน

3. จัดทํามาตรฐานสากลในการ

ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

และมาตรฐานความปลอดภัย มอก.

 2677-2558

2 4

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15) ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ภารกิจด้าน/งาน    (9).......................งานบริหารเครื่องมือกลาง...........................    

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2)........2563..... 
                                                      ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

27 บรหิารเครือ่งมอืกลาง



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :
Management for Self- Sufficiency and Sustainable Orzanization Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

Management for Self- Sufficiency and Sustainable การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยันยืน

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน (1) ......คณะสาธารณสุขศาสตร์........... 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)  .....2563...... 

ภารกิจด้าน / งาน    (9)  .......งานบริหารทั่วไป....... 



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)
 - รับบุคลากรเพิ่ม 4 4 ด้านประสิทธิผล  - รับบุคลากรเพิ่ม งาบบริหารทั่วไป ต.ค. 62- ก.ย. 63

 - บริหารจัดการให้เป็นระบบ  - บูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน/ภาควิชาในการ

ดําเนินงาน

บุคลากรจัดเลี้ยงไม่เพียง 1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อ

การให้บริการ

ความพึงพอใจจากการให้บริการ

ไม่น้อยกว่า50 เปอร์เซ็นต์

 -ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ

ภารกิจด้าน/งาน    (9).......งานบริหารทั่วไป......................

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).........2563.....................  

                                                               ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)

สูงมาก

29 บรหิารทัว่ไป 



เอกสารหมายเลข 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.

 - รับบุคลากรเพิ่ม
แผน

  - บูรณาการระหว่างหน่วยงาน/

ภาควิชาในการดําเนินงาน ผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ภารกิจด้าน/งาน    (9)...........งานบริหารทั่วไป.......................................................................    

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2)....2563 .......... 

                                                     ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15) ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

บุคลากรจัดเลี้ยงไม่เพียง ความพึงพอใจจากการ

ให้บริการไม่น้อยกว่า50 

เปอร์เซ็นต์

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก ส่วนงาน

30 บรหิารทัว่ไป 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization Management for Sustainability                                                                  

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :
Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ   2563

ภารกิจด้าน / งาน    กายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่
มีอยู่
(14)

ผลประเมิน
กิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1.จัดทําแผนสํารวจอุปกรณ์ที่ชํารุด

2.ขออนุมัติในหลักการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่

ชํารุด

3.ดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ภารกิจด้าน/งาน    กายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563

                                 ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

1.กริ่งสัญญาณเตือน

ภัย (Alarm Bell) 

ชํารุด

เกิดจากอุปกรณ์

เสื่อมสภาพ

จํานวนของอุปกรณ์ที่

ชํารุด

ตรวจสอบอุปกรณ์

สัญญาณเตือนภัย 

(Alarm Bell)

แก้ไขและซ่อมแซม

อุปกรณ์

3 3 ด้านความ

ปลอดภัย

สูง งานกายภาพฯ

32 กายภาพฯ 



เอกสารหมายเลข 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.

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

1.กริ่งสัญญาณเตือนภัย 

  (Alarm Bell) ชํารุด

จํานวนของอุปกรณ์ที่

ชํารุด

3 3 ด้าน

ความ

ปลอดภัย

จัดทําแผนสํารวจอุปกรณ์ที่

ชํารุด

ขออนุมัติในหลักการเปลี่ยน

อุปกรณ์ที่ชํารุด

ดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่

ชํารุด

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17)

ผลลัพธ์ที่ได้
(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ภารกิจด้าน/งาน    กายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 2563

                                                      ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

33 กายภาพ ฯ



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services Excellent / Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of Life

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services ผู้นําด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน (1) ....คณะสาธารณสุขศาสตร์...... 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2) ..2563...... 

ภารกิจด้าน/งาน    (9)...สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม........... 



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)
การร้องเรียนจาก
ลูกค้า

เกิดความผิดพลาดในการ

ให้บริการจนเกิดผล

เสียหายต่อลูกค้า

ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

สุขภาพ (ผลการตรวจทาง

โลหิตวิทยา มีข้อผิดพลาดไม่

เกิน 0.5%

ทวนสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของผลการตรวจสุขภาพ ซึ่ง

ประมวลผลลงในสมุดรายงานผล

การตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งถึง

ผู้รับบริการ

พบข้อผิดพลาดตัวเลข

ผลการตรวจโลหิตวิทยา

 ประมาณ 0.5%

3 3 ด้านชื่อเสียง

และ

ภาพลักษณ์

สูง   1.ทําการสอบเทียบเครื่องมือและ

อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา(สอบ

เทียบ 1 ครั้ง/ปี, บํารุงรักษา 2 ครั้ง/ปี)  

2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและการ

ตรวจเอ็กซเรย์ของหน่วยบริการร่วม  (1 

ครั้ง/ปี)                            

 3.จัดการอบรมพัฒนาความรู้

ความสามารถทางวิชาการด้านสุขภาพแก่

เจ้าหน้าที่    (12 ชม./ปี)        

 4.สุ่มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนใน

การลงบันทึกข้อมูลในสมุดรายงานผลการ

ตรวจสุขภาพ        (3 เดือน/ครั้ง)

ผู้อํานวยการ/รอง

ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ 

OPHETS

ตค.62-กย.63

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)......2563............. 

                                                    ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านการดําเนินงาน (O)

35 OPHETS 
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การร้องเรียนจากลูกค้า
แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)......2563............. 
                                                               ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผล
กระทบ
ต่อ

วัตถุประสง
ค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

สุขภาพ (ผลการตรวจทาง

โลหิตวิทยา มีข้อผิดพลาดไม่

เกิน 0.5%

1.ทําการสอบเทียบเครื่องมือและ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (

  สอบเทียบ 1 ครั้ง/ปี บํารุงรักษา 2

 ครั้ง/ปี   

  สอบเทียบ (ตค.), 

  บํารุงรักษา ครั้งที่ 1 (กพ.)  

  บํารุงรักษา ครั้งที่ 2 (สค.)  

3 3 ด้าน

ชื่อเสียง

และ

ภาพลักษณ์

ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

สูง

 2. ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ทาง

โลหิตวิทยาและการตรวจเอ็กซเรย์

ของหน่วยบริการร่วม (1 ครั้ง/ปี)

4.สุ่มตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนในการลงบันทึกข้อมูลใน

สมุดสุขภาพ (3 เดือน/ครั้ง)

3. จัดการอบรมพัฒนาความรู้

ความสามารถด้านวิชาการสุขภาพ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(12 ชม./ปี)
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 

Financial Risk : F 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Management for Self-Sufficiencyand Sustainable Organization Management for Sustainability

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :
Management for self-sufficiency and Sustainable Organization 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากกรมนุษย์อย่างยั่งยืน : Finance 

การเงิน

1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่

ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ

3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ภารกิจด้าน/งาน    (9)...........งานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์. .....

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1)…คณะสาธารณสุขศาสตร์.... 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)....2563........ 



เอกสารหมายเลข 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)

1. การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม รายเดือน
เปรียบเทียบกับปีก่อน

1.จัดทํารายงานรายได้ 
รายจ่ายภาพรวม เสนอ
ผู้บริหารทุกเดือน

1 รายได้เพิ่มขึ้นในบาง
ภารกิจ ในขณะที่บางส่วน
คงที่ และบางส่วนลดลง

4 3 ด้าน
ประสิทธิผ
ล

1.จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย 
ภาพรวม เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และกิจการสังคม  และ
งานคลังพัสดุและบริหาร
สินทรัพย์

ตุลาคม 62 – 

กันยายน 63

 2. จัดทํารายงานรายรายได้ 
รายจ่ายด้านบริการวิชาการ 
เสนอผู้บริหารทุกเดือน

2. รายจ่ายลดลงในบาง
ภารกิจในขณะที่บางส่วน
คงที่ และบางส่วนเพิ่มขึ้น

2. จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ด้าน
การศึกษา เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

3. จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่ายด้าน
การวิจัย เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
4. จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่ายด้าน
บริการวิชาการ(วิเคราะห์ นวด ตรวจสุขภาพ และ
รับจ้างวิจัย) และฝึกอบรมของงานวิเทศสัมพันธ์
เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

5. จัดทําแบบฟอร์มให้ผู้บริหาร ภาควิชาและ
หน่วยต่างๆ ประมาณการแผนใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการและกิจกรรมประจําและต่อเนื่องที่จะเบิก
จ่ายเงินจากทุกแหล่งรายเดือน

2.รายได้จากการบริการ
วิชาการและการวิจัยลดลง

จํานวนงาน/โครงการการบริการ
วิชาการและวิจัยลดลง

ร้อยละเงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ/วิจัยเพิ่มขึ้นใน
แต่ละไตรมาสเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.การมีหน่วยงาน OPHETS /
ภาควิชา/ งานวิจัยและวิชาการ/
งานวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบ

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

วิเคราะห์ประเมินผลและรายงานทุกสัปดาห์ที่ 4 ของไตร
มาส

ตุลาคม 62 – 

กันยายน 63

2.การทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน
กับภาควิชา

1.ผู้จัดการ OPHETSและ

เจ้าหน้าที่การเงิน 

OPHETS2.รองคณบดีฝ่าย

วิจัยฯและเจ้าหน้าที่

งานวิจัยและวิชาการ3.รอง

คณบดีฝ่ายวิเทศฯ และ

เจ้าหน้าที่งานวิเทศฯ4. 

หัวหน้าภาควิชา

มีการติดตามรายไตรมาส

ภารกิจด้าน/งาน    (9)...........งานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์. .....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)....2563........

                                                          ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการเงิน (F)

งบประมาณมีสัดส่วน
รายได้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย 
1.รายได้ลดลง  
2.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานไม่ลดลง

สูงมาก

สูง

2 คลงั พัสดฯุ
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

2. รายได้จากการ
บริการวิชาการและ
การวิจัยลดลง

ร้อยละเงินรายได้จาก

การบริการวิชาการ

และการวิจัยเพิ่มขึ้น

ในแต่ละไตรมาสเมื่อ

เทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

วิเคราะห์ประเมินผลและรายงานทุกสัปดาห์ที่ 4 

ของไตรมาส

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

5. จัดทําแบบฟอร์มให้ผู้บริหาร ภาควิชาและ

หน่วยต่างๆ ประมาณการแผนใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการและกิจกรรมประจําและต่อเนื่องที่จะเบิก

จ่ายเงินจากทุกแหล่งรายเดือนและรายปี

สูง

4. จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย

ด้านบริการวิชาการ(วิเคราะห์ นวด ตรวจสุขภาพ 

และรับจ้างวิจัย) เสนอผู้บริหารทุกเดือนและราย

ไตรมาส เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี

ก่อนหน้า

สูงมาก

3. จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย

ด้านการวิจัย เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตร

มาส เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

2. จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย 

ด้านการศึกษา เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตร

มาส เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ประสิทธิผล
1.การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ต่อ

ค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

1.จัดทํารายงานและวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย 

ภาพรวม เสนอผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

4 3

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ
ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ภารกิจด้าน/งาน    (9)......การเงิน...............................................   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2)...2563.................... 
                                                               ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการเงิน (F)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(13) แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

3 คลงั พัสดฯุ



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services Excellent / Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of Life

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (5) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  (6)   :

Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services ผู้นําด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี)  (7)  : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  (8)  :

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1)....คณะสาธารณสุขศาสตร์............. 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)......2563............. 

ภารกิจด้าน/งาน    (9)...สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม........... 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

สาเหตุ
(12)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(13)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(14)

ผลประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

(15)

ระดับ
โอกาสเกิด

(16)

ระดับ
ผลกระทบ

(17)

ด้าน
ของผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

(18)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(19)

ผู้รับผิดชอบ
(20)

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ

กําหนดเสร็จ (21)
1. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  1.1 ส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้าเก่าก่อน

กําหนดวันที่เคยตรวจสุขภาพประจําปีอย่าง

น้อย 3 เดือน ครบ 100%

  1.2 ติดตามการตอบรับตรวจสุขภาพปรพ

จําปีของลูกค้าเก่าภายหลังการส่งจดหมาย

เชิญชวน ภายใน 1 เดือนครบ 100 %

  1.3 ค้นหาและส่งหนีงสือเชิญชวนหน่วยงาน

ลูกค้าใหม่ตรวจสุขภาพประจําปีให้ได้ปีละ 50

 แห่ง

  1.4  ติดตามการตอบรับการตรวจสุขภาพ

ประจําปีของลูกค้าใหม่ให้ได้ 10 %   ของ

จํานวนที่ส่งหนังสือเชิญ 

  1.5 ส่งบัตรอวยพรในโอกาสเทศกาลต่างๆ

แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันให้แก่ลูกค้าให้

ได้ 100%

ิ ใ ิ ิ ่ ิ (
 3. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

  3.1 หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่   

ทําการประเมิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (โดยสุ่ม

ตัวอย่างจาก       หน่วยงานที่ไปออกตรวจ )

   3.2 หน่วยนวดแผนไทยประยุกต์   ทําการ

ประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง

4. ฟื้นฟูความรู้ปละพฤติกรรมการบริการแก่

ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12 ชั่วโมง ต่อปี

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)......2563............. 

                                                 ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการเงิน (F)

ตค.62-กย.63การให้บริการมีการแข่งขันสูง 

ผู้รับบริการมีโอกาสในการ

เลือกใช้บริการจาหน่วยงานอื่นๆ

 ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อ

พฤติกรรมการบริการ

ร้อยละเงินรายได้จากการ

บริการวิชาการเพิ่มขึ้นใน

แต่ละไตรมาสเมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

2.การประชาสัมพันธ์หาลูกค้า

ใหม่ 

3.กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์  

4.การประเมินความพึงพอใจของ

ลูกค้า

1.ลูกค้าเก่าไม่กลับมาใช้

บริการอย่างต่อเนื่อง 

2. ลูกค้าใหม่มีจํานวนน้อย

3.ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่

กําหนด

3รายได้ลดลง ผู้อํานวยการ/รอง

ผู้อํานวยการ/

ผู้จัดการ OPHETS

3 ด้านมูลค่า

ความเสียหาย

ทางการเงิน

สูง

5 OPHETS
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รายได้ลดลง

แผน

ผล

แผน

ผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)......2563............. 

                                           ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการเงิน (F)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ร้อยละเงินรายได้จาก

การบริการวิชาการ

เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาส

เมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  1.1 ส่งจดหมายเชิญชวน

ลูกค้าเก่าก่อนกําหนดวันที่เคย

ตรวจอย่างน้อย 3 เดือน ครบ 

100 %

  1.2 ติดตามการตอบรับของ

ลูกค้าเก่าภายหลังส่งจดหมาย

เชิญชวนภายใน 1 เดือน ครบ 

100 %       

  1.3 ค้นหาและส่งหนังสือ

เชิญชวนหน่วยงานลูกค้าใหม่ 

ให้ได้ ปีละ 50 แห่ง              

       1.4 ติดตามการตอบรับ

การตรวจของลูกค้าใหม่ ให้ได้ 

10 % ของจํานวนที่ส่งหนังสือ

เฃิญ 

  1.5 ส่งบัตรอวยพรในโอกาส

เทศกาลต่างๆแก่ลูกค้าเพื่อ

สร้างความผูกพันให้แก่ลูกค้า 

ให้ได้ 100%

3 3 ด้านมูลค่าความ

เสียหายทางการเงิน
ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย

2. บริการในคลินิกส่งเสริม

สุขภาพ (นวดแผนไทยประยุกต์

 และผ่าตัดเทียม) 

  2.1 ปรับปรุงแผ่นพับบริการ

นวดแผนไทยและผ่าตัดเทียม

  2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับให้ได้ปีละ 2,000 ฉบับ 

  2.3 จัดสถานที่ผ่าตัดเทียม

สูง

6 OPHETS
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เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

ผล

แผน

ผล

4. ฟื้นฟูความรู้และฟฤติ

กรรมการบริการแก่

ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12 ชั่วโมง

 ต่อปี

3. ประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับบบริการ

 3.1 หน่วยบริการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ ทําการ

ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อ 

เดือน 

 3.2 หน่วยนวดแผนไทย

ประยุกต์ ทําการประเมินเดือน

ละ 1 ครั้ง

7 OPHETS
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