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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
Operational Risk : O 

 



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).....งานบรหิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา...........................    
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  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

กิจกรรมกลุ่มสร้างความ

เข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ

แผน

ผล

แผน

นักศึกษาชั้นปี2 รหัส 61 สอบผ่านแล้ว 15 

คน จากทั้งหมด 157 คน คิดเป็นร้อยละ

9.55  (ตัวชี้วัดความสําเร็จที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ร้อยละ  50 ในชั้นปีที่ 2)

ผล

นักศึกษาชั้นปี1 รหัส 62 สอบผ่านแล้ว 7 

คน จากทั้งหมด 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.25  (ตัวชี้วัดความสําเร็จที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ร้อยละ  25  ในชั้นปีที่ 1)

กรรมการหลักสูตรฯ และ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม 

สนับสนุน ให้นักศึกษาเข้า

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โปรแกรม SPEEXX, เข้า

อบรมภาษาอังกฤษติวสอบ

 MU-ELT ของคณะศิลป

ศาสตร์และ บทเรียน

ออนไลน์ MU-ELTTrivia

1.นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่สําเร็จ
การศึกษา ภายใน
ระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด

   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส

 60 สมัครเข้าทดสอบ 

MU-ELT จํานวน 155 

คน ผ่านเกณฑ์ 15 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 9.67   

    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

รหัส 61 สมัครเข้า

ทดสอบ MU-ELT  

จํานวน 47 คน ผ่าน

เกณฑ์ 3 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.38

5 5 ด้าน

ประสิท

ธิผล

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลั

ย

5 5 สูงมาก ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปี3 รหัส 60 สอบผ่านแล้ว 41 คน 

จากทั้งหมด 173 คน คิดเป็นร้อยละ 23.69         

     (ตัวชี้วัดความสําเร็จที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ร้อยละ 75 ในชั้นปีที่ 3)

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ภารกิจงาน     งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา........
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).....2563.......... 

                                 ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง
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ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

ผล

แผน

ผล

มีการจัดติวให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ก่อนเข้า

สอบ MUELT (18 ม.ค.) ทุกวันพุธบ่าย และ

วันเสาร์ ระหว่าง 18 ธ.ค. - 17 ม.ค. 2563 

มีนักศึกษาที่เข้าติว เฉลี่ยร้อยละ 15 จาก

จํานวนนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน 133 คน   

 ทั้งนี้ผลสอบ MU เมื่อ 18 มค. มีผลผ่าน 

จํานวน 24 คน (ยังไม่สามารถคํานวณ 

เทียบจํานวนผู้สอบผ่าน กับผู้เข้ารับการ

อบรมได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับรายชื่อนศ.ที่

เข้ารับการอบรม จากผู้รับผิดชอบค่ะ)

กรรมการหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสรุป

สถานการณ์การเข้า

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา และผล

การสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาและหา

แนวทางแก้ปัญหา

นักศึกษา รหัส 60 ที่จะขึ้นชั้นปี 4 ในปี

การศึกษา 2560  ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 134 คน  แบ่งเป็น 

3 กลุ่ม  ตามลําดับคะแนนที่เคยได้เข้าสอบ 

 กลุ่ม A  36 คน  กลุ่ม B 91 คน กลุ่ม C 7

คน  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกําหนดให้เรียน

online โดยคณะศิลปศาสตร์ ดูแล

 กรรมการหลักสูตรฯ 

และ อาจารย์ที่ปรึกษา 

กระตุ้นนักศึกษาให้เข้า

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามกําหนดของ

มหาวิทยาลัย

3 การศกึษา_PH_6M_ปี 63



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

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

อาจารย์ผู้สอน มีการสอดแทรกการใช้

ภาษาอังกฤษ ในช่วงท้าย ของการเรียนการ

สอน  สาขาวิชาละ 1 รายวิชา ในทุกครั้งที่มี

การสอน

ผล

แผน

ผล

งานวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 

ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 27 มี.ค.2563  ซึ่ง

ในช่วงเวลาดังกล่าว นศ.ปี3 ปี4 บางสาขา

ออกฝึกภาคสนาม ซึ่งมีการดําเนินการจัด

อบรมไป 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อ 5 ก.พ. ไม่มี

นักศึกษาเข้าอบรมเลย   ครั้งที่ 2 เมื่อ 10 

ก.พ มีนักศึกษาเข้าอบรม 10 คน และครั้งที่

 3 เมื่อ 12 ก.พ. จํานวน 18 คน จากนั้นงด

การสอนเนื่องจากสถานการณ์ โรค COVID 

2019

 - กรรมการหลักสูตรฯ

ร่วมกับ งานวิเทศ

สัมพันธ์ จัด course 

อบรมภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 

3 และ 4

  - กรรมการหลักสูตรฯ

 ขอความร่วมมือให้

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา

ทุกระดับสอดแทรกการ

ใช้ภาษาอังกฤษในทุก

ครั้งที่สอนใน class 

เรียน ชั้นปี 1-3
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ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

ผล

แผน

ผล

สูง ปี2562 หลักสูตรคณะฯ ได้รับการตรวจ

ประเมิน ร้อยละ100  โดยจําแนกตามระดับ

ผู้ตรวจประเมิน    ระดับอาเซียน    จํานวน

 1 หลักสูตร                  ระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร             

     ระดับส่วนงาน 11 หลักสูตร

2 4 สูง หลักสูตรมีการรายงานความก้าวหน้าการทํา

วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร

3

2. นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ใช้เวลา

เรียนเกินกว่าที่

หลักสูตร กําหนด

1 .จํานวน นศ.ระดับ

ปริญญาโทคงค้างที่มี

ระยะเวลาศึกษาเกิน

กว่า 3 ปีมากขึ้น    

 2..ระยะเวลาการ

สําเร็จการศึกษา

ของนศ.ระดับปริญญา

โทในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังมีแนวโน้ม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เฉลี่ย> 4 ปี

กําหนดให้หลักสูตรมี

การติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าการทํา

วิทยานิพนธ์ โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านที่

ประชุมภาควิชา และ

โดยประธานหลักสูตร

ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อให้

เกิดกระบวนการ

แก้ปัญหาและพัฒนา

นักศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม

2 4 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

3. หลักสูตรไม่ได้รับ

การประเมิน 

AUN-QA  ASEAN 

ตามเป้าหมายที่คณะ

กําหนด

ยังไม่มีหลักสูตรใด 

ได้รับการประเมิน 

AUN-QA ASEAN

1.วิเคราะห์ผลการ

ตรวจประเมินปี 2562 

ทั้งในระดับส่วนงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย 

 และทบทวนผลการ

ดําเนินการ

3 3 ด้าน

ชื่อเสียง

และ

ภาพลักษ

ณ์

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

3
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ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน

มีกําหนดจัด เดือน พ.ค.2563 (อาจจะเลื่อน)

ผล

แผน

ผล

กําหนดแผนการดําเนินงานปี 2563          

    1)เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม

เพื่อขอรับการตรวจประเมิน ระดับอาเซียน 

1 หลักสูตร (พย.ม.เวชปฏิบัติชุมชนฯ)  

 2) ยื่นสมัครขอรับการตรวจประเมิน MU 

AUN-QA 10 หลักสูตร              

 3) กําหนดตรวจประเมินส่วนงาน 4 

หลักสูตร

3. จัดทําแผนการการ

ดําเนินงานปี 2563   

4.จัดประชุมชี้แจง

แผนการดําเนินงาน  

5. ดําเนินการตามแผน  

6. ประเมินผลการ

ดําเนินการ

2.จัดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

หาแนวทางปฏิบัติที่ดี

ร่วมกัน

ไมไ่ดด้ําเนนิการ
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ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

แผน
มีกําหนดอบรม  เดือน มิ.ย. 2563

ศ

ผล

7.จัดอบรมการจัดการ

เรียนการสอนและการ

ประเมินผล เพื่อให้

หลักสูตรบรรลุ ELO ที่

กําหนดไว้และ

กําหนดให้การส่ง มคอ. 

3/4 ของรายวิชาที่มีการ

เรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบต้องส่งตาม

เวลาที่กําหนด โดย

กําหนด ไว้ใน PA 

บุคคลของอาจารย์

ผู้สอนที่รับผิดชอบ

รายวิชา
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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: การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล

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

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน (1) คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2) 2563 

ภารกิจด้าน/งาน    (9) งานวิจัยและวิชาการ
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แผน

ผล

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 

62-31 มี.ค. 63) จํานวน

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่

ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย = 7,256,324.95

 บาท และได้รับทุนสนับสนุน

จากภายในมหาวิทยาลัย = 

484,800.00 รวมเป็นเงิน 

7,741,124.95 บาท (ข้อมูล ณ

 วันที่ 8 เม.ย. 2563)

ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

2 3 ปาน

กลาง
1.  จํานวนเงินทุน
วิจัยไม่เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของส่วน
งาน  (346,816.48 
บาท/คน/ปี)

จํานวนเงินทุนสนับสนุน

การวิจัยที่ได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอกอยู่ใน

อัตราที่ต่ํา

1. จัดให้มีระบบติดตามผล

การดําเนินการของภาควิชา 

และวิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรค จัดให้มีแนวทางการ

จัดทํา PA ระดับภาควิชา 

ด้านตัวชี้วัดจํานวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอก

2. จัดให้มีการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ประกาศการ

รับสมัครโครงการวิจัยเพื่อรับ

ทุนสนับสนุน จัด

กระบวนการสนับสนุนการ

เขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอ

ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก

3. ปรับกระบวนการ

สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุน

วิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอกให้มีความคล่องตัว

และรวดเร็วขึ้น

4 4

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

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ภารกิจงาน   วิจัยและวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2) 2563 

        ประภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
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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

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน

ผล

3 ปาน

กลาง

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 

62-31 มี.ค. 63) จํานวน

โครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก = 16 โครงการ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 2563)

2. การยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนใน
ประเทศและจาก
แหล่งทุน
ต่างประเทศลดลง

จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอกอยู่ในอัตราที่ต่ํา

1. จัดให้มีระบบติดตามผล

การดําเนินการของภาควิชา 

และวิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรค จัดให้มีแนวทางการ

จัดทํา PA ระดับภาควิชา 

ด้านตัวชี้วัดจํานวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอก

2. จัดให้มีการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ประกาศการ

รับสมัครโครงการวิจัยเพื่อรับ

ทุนสนับสนุน จัด

กระบวนการสนับสนุนการ

เขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอ

ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก

3. ปรับกระบวนการ

สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินทุน

วิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอกให้มีความคล่องตัว

และรวดเร็วขึ้น

4 4 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

2
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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

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน

ผล

3. จํานวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล

สากลไม่เพิ่มขึ้นตาม

เป้าหมาย

1. ปรับปรุงการสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ในฐานข้อมูล Q1 และ Q2 จัดวาง

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้อาจารย์

 และนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

อยู่ในฐานข้อมูลสากลเพิ่มมากขึ้น

2. จัดให้มีระบบการจัดเตรียม

นิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการส่งตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3. จัดระบบฐานข้อมูลรายชื่อ

วารสารวิชาการ ประเภท Q1, Q2

 และ Q3 ให้คณาจารย์มีความ

สะดวกในการส่งผลงานวิจัยไปลง

ตีพิมพ์ เสนอจัดให้มีการสนับสนุน

งบประมาณการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติเพิ่มขึ้น

4 4 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

2 3 ปาน

กลาง

ปีปฏิทิน 2563 (1 ม.ค. 63-31

 มี.ค. 63) จํานวนผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ = 2 เรื่อง และ

ระดับนานาชาติ = 23  เรื่อง 

รวมเป็น 25 เรื่อง (ข้อมูล ณ 

วันที่ 8 เม.ย. 2563)

11 วจิัย_PH_6 M_ปี 63



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 และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

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

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

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

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

12 งานแผนฯ_PH_6 M_ปี 63



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

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

มีการรายงานทุก 6 เดือนและ

 update ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

48 ตัว

 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากมีการ

รายงานผลไปเพียง 1 ครั้งรอบ 6

 เดือน ประกอบกับมีผลกระทบ

จากผลโรคระบาดโควีด 19 จึง

ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม

แผนที่กําหนดได้

ยังไม่ได้นําเสนอบอร์ดคาดว่าจะ

นําเข้าประมาณปลายเดือนเมษายน

 2563

สูง สูงส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย

3 3  ไม่ได้จัดทําแผนฯไม่มีแผนดําเนินงาน

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์

รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดครบ ร้อยละ

 90

 -ไม่ได้ดําเนินการ-

2.  รายงานผลการ

ดําเนินงานทุกไตรมาส

 ปีละ 4 ครั้ง

3. ประชุมคณะทํางานฯ 

เพื่อจัดทําแผนและ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ปีละ 4 ครั้ง

 -ไม่ได้ดําเนินการ-

1. จัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปีเพื่อ

ดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด OIT

4.  นําผลการ

ดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ทุกไตร

มาส
 -ไม่ได้ดําเนินการ-

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15) ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุ
ประสงค์

(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ภารกิจด้าน/งาน    (9)..งานแผนและพัฒนาองค์กร......   
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ (2)..2563.... 

                ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

13 งานแผนฯ_PH_6 M_ปี 63



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.........................    
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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

ผล

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ภารกิจด้าน/งาน    (9).........บริหารทรัพยากรบุคคล.........................   
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2).........2563..................... 

       ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ
ประ
สงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

1. การเลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน
 ไม่เป็นไปตามจํานวน
ที่กําหนดในแต่ละปี

1. ร้อยละของจํานวน

บุคลากรสายสนับสนุน  ที่

มีสิทธิ์ยื่นขอตําแหน่งแต่ไม่

ยื่นภายในระยะ เวลาที่

กําหนดเปรียบเทียบกับปี

ก่อน

ทบทวนแผนการ

ดําเนินงาน และ

สอบถามความต้องการ

 หรือความเป็นไปได้

ถึงวิธีการที่ทําให้

บุคลากรสายสนับสนุน

 จัดทําผลงานเพื่อ

นําไปขอตําแหน่งฯ

3 3 3 3 สูง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

3 สูง มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับ

อัตรากําลังให้ผู้บริหาร ดังนี้

 การขอเปิดรับสมัคร

อาจารย์ อัตราว่างของ

คณะฯ จํานวนผู้เกษียณ

ภายใน 5 ปี

มีการเสนอในที่ประชุมสภา

บุคลากรสายสนับสนุน โดย

สภาฯจะดําเนินการทํา

แบบสอบถามความต้องการ

 วิธีการ เพื่อช่วยให้

บุคลากรสายสนับสนุนทํา

ผลงานเพื่อนําไปขอตําแหน่ง

2. ขาดการวางแผน
ระยะยาวในด้าน
อัตรากําลังเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

มีแผนระยะยาวด้าน

อัตรากําลังบุคลากรที่

สอดคล้องกับความ ท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ตามแผน

ยุทธศาสตร์คณะฯ

งานบริหารทรัพยากร

บุคคลมีแผนการ

ดําเนินอบรมเพื่อให้

ความรู้ด้านการ

บริหารอัตรากําลัง

3 3 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูง ส่วน

งาน

และ

มหาวิท

ยาลัย

3

ด้าน

ประสิทธิ

ผล

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

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University

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

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

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

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

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

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

เรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซ

เบอร์

ผล 2.ได้รับอนุมัติให้จัดหาอุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุก ระบบเครือข่าย

 (Firewall) อยู่ระหว่าง

ดําเนินการจัดซื้อ

แผน 1.ทําการทดสอบการกู้คืน

ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 

สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ผล 2.จัดหาระบบ Backup สําหรับ 

Webserver ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ด้าน

ประสิทธิผ

ล

2.ข้อมูลเสียหาย จํานวนครั้งที่อุปกรณ์

บันทึกข้อมูลชํารุด

1.ทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล 

และระบบสารสนเทศ

2.จัดหาระบบ Backup สําหรับ

 Webserver ให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับระบบ Virtualize Server

3 3 สูง ส่วนงาน 3 3 สูง

4 สูงมาก

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ประสิทธิผ

ล

สูงมาก ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย
31.การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้

รับอนุญาตบนเครื่องแม่

ข่ายของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์

จํานวนครั้งของการถูกบุก

รุกข้อมูล

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการ

ป้องกันการบุกรุก 1 ครั้ง/ปี

2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุก

รุก ระบบเครือข่าย (Firewall)

3 4

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

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

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

                     ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3)  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)   :

Excellence in professional services and social engagement

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกหนวยงานใน มหาวิทยาลัยมความเป็นเลิศในการให้บรการวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่ได้

มาตรฐานสากล

2.  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ตามความต้องการของ

สังคมอย่างมีส่วนร่วม 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....................................................    
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แผน

ผล

1.มีการจัดทําโปสเตอร์ใน

การประชาสัมพันธ์ โครงการ

แลกเปลี่ยน และใบสมัคร 

google Form และ 

Application Form สําหรับ

 Academic Moblility 

2. ส่งเมล์ โต้-ตอบเพื่อหารือ

ระยะ เวลาในการจัดโครงการ

  

3. มีโครงการแลกเปลี่ยน (In

 bound) จาก China 

Medical University (CMU)

 จากประเทศไต้หวันมีแผนจะ

เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะ

 ช่วงเดือนกรกฎาคม

3 สูงด้าน

ประสิทธิผล

สูง ส่วนงาน 31. การจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

 ณ ต่างประเทศ 

(Inbound) และ 

(Outbound) ไม่

เป็นไปตามตัวชี้วัด 

(4 สัปดาห)์

จํานวนนักศึกษา 

ตามแผน

ปฏิบัติงานที่กําหนด

ไว้

1.การจัดทําแผนและ

กําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินงาน

2.จัดกระบวนการโดย

ใช้ระยะเวลาร่วม

ระหว่าง 2 สถาบัน

3. ติดตามผลการ

ดําเนินงาน

3 3

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

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

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
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ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

 แต่ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ 

COVID-19 จึงเลื่อนออกไปอย่าง

ไม่มีกําหนด

4. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สมัครโครงการแลกเปลี่ยน (Out 

bound) 

ณ STIKES Bali ปรเทศ

อินโดนีเซีย จํานวน 4 คน แต่

เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID

 -19 Outbreak  ทาง STIKES 

Bali และทางคณะ จึงขอเลื่อน

การจัดโครงการออกไปอย่างไม่มี

กําหนด

แผน Week 4 Week 4 Week 4 Week 4

ผล

สูง ส่วนงาน 3 3 สูง รายละเอียดโครงการของสถาบัน

คู่ความร่วมมือมีเนื้อหาตรงกับ

ความต้องการของนักศึกษาใน

คณะฯแต่ยังไม่มีนักศึกษา 

Inbound และ Outbound 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ 

COVID-19 outbreak จึงเลื่อน

โครงการออกไปอย่างไม่มีกําหนด

2. สถาบันความ

ร่วมมือ 

(Outbound) หลาย

แห่งในปัจจุบันมี

สาขาไม่ตรงกับ

ความต้องการของ

นักศึกษาในคณะฯ

จํานวนนักศึกษา 1.จัดเก็บข้อมูลและ 

baseline data  

2.มีการเขียนแผนงานและ

กําหนดเป้าหมา

ยุทธศาสตร์ของงาน  

3.แผนการพัฒนาความ

ร่วมมือและจัดโครงการให้

สอดคล้องกับความสนใจ

ของนักศึกษา

4.ดําเนินการประเมิน

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา

3 3 ด้าน

ประสิทธิผล

20 วเิทศฯ_PH_6 M_ปี 63



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..............   
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แผน

ผล

ขั้นตอนกําลัง

เตรียมการขอการ

รับรองระบบ

มาตรฐานสากลระดับ

สากล  ISO/IEC 

17025

ด้าน

ชื่อเสียง

และ

ภาพลักษณ์

สูง ส่วนงาน 2 3 ปานกลาง1. ลูกค้าไม่ยอมรับใน

การให้บริการของ

ห้องปฏิบัติการ

1. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ 70%

2. จํานวนข้อร้องเรียนที่

ได้รับน้อยกว่า 10% ของ 

ปี  2562

1. ทบทวนและวิเคราะห์

กระบวนการทํางาน เพื่อหา

จุดอ่อน/จุดบอด และปรับปรุง

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. จัดทําขั้นตอนการทํางานใน

การให้บริการที่ชัดเจน

3. จัดทําระบบมาตรฐานสากล

ในการควบคุมคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

และมาตรฐานความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ มอก. 

2677-2558

2 4

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15) ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการความ

เสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

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

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

         ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)
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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...................... 

23 บรหิารฯ_PH_6 M_ปี 63
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 - รับบุคลากรเพิ่ม

แผน

ส่วนงานยังไม่มีนโยบายให้เพิ่ม

อัตรากําลัง

  - บูรณาการ

ระหว่าง

หน่วยงาน/

ภาควิชาในการ

ดําเนินงาน ผล

ในการบริหารจัดการโดยทางจัด

เลี้ยงจะวางน้ําดื่มไว้ให้ภาควิชา

และหน่วยงาน/ภาควิชาเข้ามา

ช่วยเหลือโดยบริการน้ําดื่ม

กันเอง

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

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

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

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)
ส่งผลกระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

บุคลากรจัดเลี้ยง
ไม่เพียง

ความพึงพอใจจาก

การให้บริการไม่น้อย

กว่า50 เปอร์เซ็นต์

4 4 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูงมาก ส่วนงาน 2 2 ปานกลาง
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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  

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563

ภารกิจด้าน/งาน    กายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

25 กายภาพฯ_PH_6 M_ปี 63



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

ดําเนินการซ่อมแซม

(Alarm Bell) ที่ชํารุด

เบื้องต้น จํานวน 20 ตัว

ขออนุมัติในหลักการ

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด

ตู้ระบบสัญญาณเตือน

ภัยของอาคาร 2 ชํารุด

 รอใบเสนอราคาเพื่อ

ดําเนินการจัดทําแผน

จองงบประมาณฯ 

ประจําปี 2564

ด้าน

ความ

ปลอดภัย

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

3 3 สูง1.กริ่งสัญญาณ

เตือนภัย 

  (Alarm Bell) ชํารุด

จํานวนของอุปกรณ์

ที่ชํารุด
จัดทําแผนสํารวจ

อุปกรณ์ที่ชํารุด

3 3

ดําเนินการเปลี่ยน

อุปกรณ์ที่ชํารุด

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    กายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 2563

        ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการดําเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (KRI)

(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

26 กายภาพฯ_PH_6 M_ปี 63



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)...สาํนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม........... 
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เอกสารหมายเลข 4

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

การรอ้งเรยีนจากลูกค้า

แผน

ผล

เหตกุารณ์ความเสี่ยง
(11)

ตวัชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบรหิารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง
(14)

ส านักงานบรกิารเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมนิความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

                                                 ประเภทเหตกุารณ์ความเสี่ยง (10) :  ดา้นการด าเนินงาน (O)

ระดบัความเสี่ยง
ก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ตอ่
วัตถุประสง

ค์
(16)

ระดบัความเสี่ยง
หลังการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเส่ียง

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับ
ความเส่ียง

ผลการตรวจวิเคราะห์
ทางสุขภาพ (ผลการ
ตรวจทางโลหติวิทยา มี
ข้อผิดพลาดไม่เกิน 0.5%

1.ท าการสอบเทยีบเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์หอ้งปฏบิติัการ
โลหติวิทยา (  สอบเทยีบ 1 
คร้ัง/ป ีบ ารุงรักษา 2 คร้ัง/ป ี  
  สอบเทยีบ (ตค.), 
  บ ารุงรักษา คร้ังที่ 1 (กพ.)  
  บ ารุงรักษา คร้ังที่ 2 (สค.)  

3 3 ด้าน
ชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

สูง ส่วนงาน
และ

มหาวิทยาลั
ย

2 2 ปาน
กลาง

ได้ท าการสอบเทยีบ
เคร่ืองมือและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 
6 กันยายน 2562  (จัดท า
พร้อมกัน) ผลการสอบเทยีบ
เคร่ืองมือผ่านเกณฑ์ทกุ
รายการ            ** การ
สอบเทยีบอุปกรณ์และการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือได้
จัดท าก่อนแผน (ตามแผน 
ตค. 62) เนื่องจากเดือน
ตุลาคม 2562 จะมี
หน่วยงานภายนอกมาท า
การตรวจติดตามระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 
จึงต้องจัดท าการสอบเทยีบฯ
ใหเ้สร็จก่อนวันตรวจประเมิน
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เอกสารหมายเลข 4

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

เหตกุารณ์ความเสี่ยง
(11)

ตวัชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบรหิารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง
(14)

ส านักงานบรกิารเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมนิความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

                                                 ประเภทเหตกุารณ์ความเสี่ยง (10) :  ดา้นการด าเนินงาน (O)

ระดบัความเสี่ยง
ก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ตอ่
วัตถุประสง

ค์
(16)

ระดบัความเสี่ยง
หลังการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเส่ียง

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับ
ความเส่ียง

แผน

ผล

แผน

ผล

 2. ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์
ทางโลหติวิทยาและการตรวจ
เอ็กซเรย์ของหน่วยบริการร่วม 
(1 คร้ัง/ป)ี

ช่วงเดือน ตค.62 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
เนื่องจากในช่วงนี้ผู้บริหารมี
การปรับเปล่ียนหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การ
มอบหมายงานจึงยังไม่ชัดเจน

3. จัดการอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ
สุขภาพแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏบิติังาน(12 ชม./ป)ี
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เอกสารหมายเลข 4

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

เหตกุารณ์ความเสี่ยง
(11)

ตวัชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12)

แผนการบรหิารจัดการความ
เสี่ยง
(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง
(14)

ส านักงานบรกิารเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมนิความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

                                                 ประเภทเหตกุารณ์ความเสี่ยง (10) :  ดา้นการด าเนินงาน (O)

ระดบัความเสี่ยง
ก่อนการบรหิารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ตอ่
วัตถุประสง

ค์
(16)

ระดบัความเสี่ยง
หลังการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ด้าน
ของ

ผลกระทบ

ระดับ
ความเส่ียง

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับ
ความเส่ียง

แผน

ผล

ไม่ได้จัดท าเดือน ตค.62 
เนื่องจากเปน็ช่วง
ปงีบประมาณใหม่ ยังไม่มีผู้
มารับบริการ ดังนั้นจึงได้ท า
การสุ่มเดือนถัดมา (คือเดือน
 พย.2562 และ มค.63) ดังนี้
  คือ - สนง.สรรพากรพื้นที่ 
15 ตรวจวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 
ผู้รับบริการ จ านวน 86 - 
บริษัทเบอร์กโซ่ เมตัลล์ 
จ ากัด ตรวจวันที่ 24 
มกราคม 2563 ผู้รับบริการ 
จ านวน 126 ราย พบว่าผล
การตรวจในบันทึกขอ้มลู
สมดุสุขภาพถูกตอ้งและ
ครบถ้วน

4.สุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในการลงบนัทกึข้อมูล
ในสมุดสุขภาพ (3 เดือน/คร้ัง)
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 
Financial Risk : F 

 



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.เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและ

มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหต้อบสนองต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ

3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (2)....2563........ 
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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.การขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ต่อ

ค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน

เปรียบเทียบกับปีก่อน

1.จัดทํารายงานและ

วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย 

ภาพรวม เสนอผู้บริหารทุก

เดือนและรายไตรมาส 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

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

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

3. จัดทํารายงานและ

วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย

ด้านการวิจัย เสนอผู้บริหาร

ทุกเดือนและรายไตรมาส 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า

2. จัดทํารายงานและ

วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย 

ด้านการศึกษา เสนอ

ผู้บริหารทุกเดือนและราย

ไตรมาส เปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน

หน้า

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

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ส่วนงาน

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17)

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

4 3

ระดับ

โอกาสเกิด

3 สูง3

ผลลัพธ์ที่ได้
(18)

รายได้ต่อค่าใช้จ่ายไม่

รวมค่าเสื่อมราคา รอบ

6เดือนของปี 2563  

เท่ากับ 13,473,992.48

 บาท และปี2562 

เท่ากับ 8,636,334.94

 บาท ซึ่งมีผลให้

สัดส่วนรายได้ต่อ

รายจ่ายของปี 2563 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.02 

เมื่อเทียบกับ ปี 2562 

แต่เนื่องจาก

สถานการณ์COVID 

อาจทําให้มีการเบิก

ค่าใช้จ่ายในเดือน

มีนาคม 2563 ล่าช้า 

จึงส่งผลให้สัดส่วน

รายได้ต่อรายจ่าย

เพิ่มขึ้น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17)

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ที่ได้
(18)

แผน

ผล

แผน

ผล

5. จัดทําแบบฟอร์มให้

ผู้บริหาร ภาควิชาและ

หน่วยต่างๆ ประมาณการ

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ประจําและต่อเนื่องที่จะเบิก

จ่ายเงินจากทุกแหล่งราย

เดือนและรายปี

4. จัดทํารายงานและ

วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย

ด้านบริการวิชาการ

(วิเคราะห์ นวด ตรวจ

สุขภาพ และรับจ้างวิจัย) 

เสนอผู้บริหารทุกเดือนและ

รายไตรมาส เปรียบเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันในปี

ก่อนหน้า

ได้ดําเนินการจัดทํา

แบบฟอร์มและจัดทํา

สรุปงบประมาณที่ขอ

เทียบกับการใช้จ่ายจริง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุ

ประสงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17)

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ที่ได้
(18)

แผน รายได้จากการบริการ

วิชาการในปี 2563มี

ยอด45,012917.74 

บาท ลดลงร้อยละ 

6.71 เมื่อเทียบกับปี 

2562 ที่มีรายได้เท่ากับ

48,253,097.22 บาท

ผล รายได้จากการวิจัย ใน

ปี 2563มียอด 

11,740,144.07บาท 

ลดลงร้อยละ 26 เมื่อ

เทียบกับปี 2562 ที่มี

รายได้เท่ากับ 

15,864,863.60 บาท

2. รายได้จาก
การบริการ
วิชาการและการ
วิจัยลดลง

ร้อยละเงินรายได้จาก

การบริการวิชาการ

และการวิจัยเพิ่มขึ้นใน

แต่ละไตรมาสเมื่อ

เทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

วิเคราะห์ประเมนิผลและ

รายงานทุกสัปดาห์ที่ 4 ของ

ไตรมาส

3 3 สูงด้าน

ประสิทธิผล
สูง ส่วนงาน 33
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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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รายได้ลดลง
แผน

ผล

  1.5 ส่งบัตรอวยพรใน

โอกาสเทศกาลต่างๆแก่

ลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพัน

ให้แก่ลูกค้า ให้ได้ 100%

   1.5 การส่งบัตรอวยพรใน

โอกาสเทศกาลต่างๆเพื่อสร้าง

ความผูกพันให้กับลูกค้า จัดทํา

ได้ 100 % และสามารถจัดส่ง

ให้ลูกค้าได้ครบตามแผน 

(จํานวน 1000 แผ่น)

1. หน่วยบริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่      1.1 

จัดส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า

เก่าที่เคยตรวจสุขภาพ

ประจําปี ในเดือน ตค.-ธค.62 

 ได้ครบถ้วน 100 %            

                  1.2 ติดตาม

การตอบรับของลูกค้าเก่า

ภายหลังส่งจดหมายได้ 100

 %      (จํานวน 62 

หน่วยงาน)      

 1.3 ค้นหาและส่งหนังสือ

เชิญชวนหน่วยงานลูกค้าใหม่

ได้ประมาณ 50 หน่วยงาน      

 1.4  ติดตามการตอบรับการ

ตรวจของลูกค้าใหม่ได้

ประมาณ 10 หน่วยงาน

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ระดับ

ความเสี่ยง

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

3 3 สูงร้อยละเงินรายได้

จากการบริการ

วิชาการเพิ่มขึ้นใน

แต่ละไตรมาสเมื่อ

เทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่าน

มา

1.บริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่

  1.1 ส่งจดหมายเชิญชวน

ลูกค้าเก่าก่อนกําหนดวันที่

เคยตรวจอย่างน้อย 3 

เดือน ครบ 100 %

  1.2 ติดตามการตอบรับ

ของลูกค้าเก่าภายหลังส่ง

จดหมายเชิญชวนภายใน 1 

เดือน ครบ 100 %       

  1.3 ค้นหาและส่งหนังสือ

เชิญชวนหน่วยงานลูกค้า

ใหม่ ให้ได้ ปีละ 50 แห่ง    

     1.4 ติดตามการตอบ

รับการตรวจของลูกค้าใหม่ 

ให้ได้ 10 % ของจํานวนที่

ส่งหนังสือเฃิญ 

3 3 ด้านมูลค่า

ความ

เสียหาย

ทางการเงิน

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุประ

สงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

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

            ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านการเงิน (F)

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

36 OPHETS_F_PH_6 M_ปี 63



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

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุประ

สงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน

ผล

 2.บริการในคลินิกส่งเสริม

สุขภาพ (นวดแผนไทย

ประยุกต์ และผ่าตัดเทียม)      

2.1 ยังไม่มีการปรับปรุงแผ่น

พับนวดแผนไทยฯ เนื่องจากมี

การยกเลิกการบริการผ่าตัด

เทียม  แผ่นพับบริการนวด

แผนไทยฯ จึงยังคงใช้

เหมือนเดิมต่อไป                

   

2.2 ทําการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับได้ครบ

 100 % (ประมาณ 1,000 

แผ่น)

2. บริการในคลินิกส่งเสริม

สุขภาพ (นวดแผนไทย

ประยุกต์ และผ่าตัดเทียม) 

  2.1 ปรับปรุงแผ่นพับ

บริการนวดแผนไทยและ

ผ่าตัดเทียม

  2.2 เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้

ได้ปีละ 2,000 ฉบับ 

  2.3 จัดสถานที่ผ่าตัดเทียม

37 OPHETS_F_PH_6 M_ปี 63



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

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระท

บ

ระดับ

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(15)

ส่งผล
กระทบ

ต่อ
วัตถุประ

สงค์
(16)

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
(17) ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)
(12)

แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

(13)

แผน/
ผล

ระยะเวลาดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน

ผล

แผน

ผล

4. ฟื้นฟูความรู้และฟฤติ

กรรมการบริการแก่

ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12 

ชั่วโมง ต่อปี

ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทํา 

เนื่องจากอยู่ในช่วง

ผู้บริหารปรับเปลี่ยน

ระบบการทํางานของ

เจ้าหน้าที่ การมอบหมาย

งานจึงยังไม่ชัดเจน

3. การประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ       
 3.1 หน่วยบริการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่         เดือน

 ตค.-ธค 2562 ทําการ

ประเมินความพึงพอใจ

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อ เดือน 

(จํานวน 8หน่วยงาน ) และ

ตั้งแต่เดือน  มค.- มีค. 2563 

ได้ ทําการประเมินความพึง

พอใจของทุกหน่วยงานที่มา

รับบริการ (จํานวน 44 

หน่วยงาน)  ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์                     

3.2 หน่วยนวดแผนไทย

ประยุกต์ ทําการประเมิน

เดือนละ 1 ครั้ง  ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์

3. ประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับบบริการ

 3.1 หน่วยบริการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ ทําการ

ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ต่อ เดือน 

 3.2 หน่วยนวดแผนไทย

ประยุกต์ ทําการประเมิน

เดือนละ 1 ครั้ง

ยังไมด่ําเนนิงาน
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