
รายงานผล 

การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รอบ  ๑๒  เดือน 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

      งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ





 
 

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 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1).......คณะสาธารณสุขศาสตร์......	

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2).....2563..........	

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

ผล

แผน

นักศึกษาช้ันปี 3 รหัส 61 สอบผ่าน

แล้ว 17 คน จากท้ังหมด 157 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.83  (ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ  75 ในช้ันปีท่ี 2)

ผล

นักศึกษาช้ันปี 2 รหัส 62 สอบผ่าน

แล้ว 11 คน จากท้ังหมด 186 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.91  (ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 50  ในช้ันปีท่ี 2)

นักศึกษาช้ันปี 1 รหัส 63 สอบผ่าน

แล้ว 1 คน จากท้ังหมด 188 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.53  (ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 25  ในช้ันปีท่ี 1)

ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาช้ันปี4 รหัส 60 สอบผ่านแล้ว

 171 คน จากท้ังหมด 173 คน คิด

เป็นร้อยละ 98.84      (ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ100ในช้ันปีท่ี 4)

1.นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไม่ส าเร็จ

การศึกษา ภายใน

ระยะเวลาท่ีหลักสูตร

ก าหนด

5 5 ด้าน

ประสิทธิผ

ล

 สูงมาก  นักศึกษาช้ันปีท่ี3รหัส 60

 สมัครเข้าทดสอบ 

MU-ELT จ านวน 155 คน

 ผ่านเกณฑ์ 15 คนคิดเป็น

 ร้อยละ 9.67   

   นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รหัส 

61 สมัครเข้าทดสอบ 

MU-ELT  จ านวน 47 คน

 ผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.38

  - นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2

กิจกรรมกลุ่มสร้างความเข้าใจ

และทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ

กรรมการหลักสูตรฯ และ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาติดตาม 

สนับสนุน ให้นักศึกษาเข้า

เรียนรู้ภาษาอังกฤษโปรแกรม 

SPEEXX, เข้าอบรม

ภาษาอังกฤษติวสอบ MU-ELT

 ของคณะศิลปศาสตร์และ

บทเรียนออนไลน์

MU-ELTTrivia

ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

5 5 สูงมาก

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2).....2563..........	

                             ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13) ระดับ

ผล

กระทบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ความ

เส่ียง

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)
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เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13) ระดับ

ผล

กระทบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ความ

เส่ียง

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

มีการจัดติวให้นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ก่อน

เข้าสอบ MUELT (18 ม.ค.) ทุกวันพุธ

บ่าย และวันเสาร์ ระหว่าง 18 ธ.ค. - 

17 ม.ค. 2563 มีนักศึกษาท่ีเข้าติว 

เฉล่ียร้อยละ 15 จากจ านวนนักศึกษา

ท่ียังสอบไม่ผ่าน 133 คน ท้ังน้ีผลสอบ

 MU เม่ือ 18 มค. 63 มีผลผ่านจ านวน

 24คน (ยังไม่สามารถค านวณเทียบจ านวน

ผู้สอบผ่าน กับผู้เข้ารับการอบรมได้ 

เน่ืองจากยังไม่ได้รับรายช่ือนศ.ท่ีเข้ารับการ

อบรม จากผู้รับผิดชอบค่ะ)

นักศึกษา รหัส 60 ท่ีจะข้ึนช้ันปี 4 ใน

ปีการศึกษา 2560  ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษมีท้ังหมด 134 คน  

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ตามล าดับคะแนนท่ี

เคยได้เข้าสอบ  กลุ่ม A  36 คน  กลุ่ม

 B 91 คน กลุ่ม C 7คน  โดยขณะน้ีอยู่

ระหว่างก าหนดให้เรียนonline โดย

คณะศิลปศาสตร์ ดูแล

อาจารย์ผู้สอน มีการสอดแทรกการใช้

ภาษาอังกฤษ ในช่วงท้าย ของการ

เรียนการสอน  สาขาวิชาละ 1 รายวิชา

 ในทุกคร้ังท่ีมีการสอน

  - กรรมการหลักสูตรฯ ขอ

ความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาทุกระดับสอดแทรก

การใช้ภาษาอังกฤษในทุกคร้ัง

ท่ีสอนใน class เรียน ช้ันปี 1-3

กรรมการหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีสรุปสถานการณ์

การเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา และผลการสอบ

ผ่านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาและหาแนวทาง

แก้ปัญหา

 กรรมการหลักสูตรฯ และ 

อาจารย์ท่ีปรึกษากระตุ้น

นักศึกษาให้เข้าทดสอบ

ภาษาอังกฤษตามก าหนดของ

มหาวิทยาลัย
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เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13) ระดับ

ผล

กระทบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ความ

เส่ียง

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)

แผน

ผล

แผน

ผล

2. นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ใช้เวลา

เรียนเกินกว่าท่ีหลักสูตร 

ก าหนด

1 .จ านวน นศ.ระดับ

ปริญญาโทคงค้างท่ีมี

ระยะเวลาศึกษาเกินกว่า 3

 ปีมากข้ึน    

 2..ระยะเวลาการส าเร็จ

การศึกษาของนศ.ระดับ

ปริญญาโทในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังมีแนวโน้มสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ืองเฉล่ีย> 4 ปี

ก าหนดให้หลักสูตรมีการ

ติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้าการท า

วิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ท่ี

ปรึกษาผ่านท่ีประชุมภาควิชา 

และโดยประธานหลักสูตร

ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เกิด

กระบวนการแก้ปัญหาและ

พัฒนานักศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม

2 4

งานวิเทศฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 

4 ระหว่างวันท่ี 5 ก.พ. 27 มี.ค.2563 

 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าว นศ.ปี3 ปี4 

บางสาขาออกฝึกภาคสนาม ซ่ึงมีการ

ด าเนินการจัดอบรมไป 3 คร้ัง คร้ังท่ี1 

เม่ือ 5 ก.พ. ไม่มีนักศึกษาเข้าอบรมเลย

   คร้ังท่ี 2 เม่ือ 10 ก.พ มีนักศึกษาเข้า

อบรม 10 คน และคร้ังท่ี 3 เม่ือ 12 

ก.พ. จ านวน 18 คน จากน้ันงดการ

สอนเน่ืองจากสถานการณ์ โรค COVID

 2019

 - กรรมการหลักสูตรฯร่วมกับ

งานวิเทศฯ จัด course อบรม

ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4

หลักสูตรมีการรายงานความก้าวหน้า

การท าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทุกหลักสูตร                          

ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ในรอบ5 ปี 

(2558-2562) เฉล่ีย 3.28 ปี  ท้ังน้ีใน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

เกิดสถานการณ์โควิด-19 ท าให้

นักศึกษาไม่สามารถสอบโครงงร่าง

วิทยานิพนธ์ ด าเนินการวิจัย และสอบ

จบได้ตามแผนท่ีหลักสูตรก าหนด

2 4 สูงด้าน

ประสิทธิผ

ล

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย
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เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13) ระดับ

ผล

กระทบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ความ

เส่ียง

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

สูงยังไม่มีหลักสูตรใด ได้รับ

การประเมิน AUN-QA 

ASEAN

1.วิเคราะห์ผลการตรวจ

ประเมินปี 2562 ท้ังในระดับ

ส่วนงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย  และทบทวนผล

การด าเนินการ

ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

3 3 ด้าน

ช่ือเสียง

และ

ภาพลักษณ์

สูง3. หลักสูตรไม่ได้รับการ

ประเมิน AUN-QA  

ASEAN ตามเป้าหมายท่ี

คณะก าหนด

ไม่มีการด าเนินงาน เน่ืองจากติด

สถานการณ์ระบาดไวรัส โควิด

ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรคณะฯ 

ได้รับการตรวจประเมิน ร้อยละ100  

โดยจ าแนกตามระดับผู้ตรวจประเมิน  

 ระดับอาเซียน1 หลักสูตร, เข้าอบรม

เตรียมรับการตรวจระดับอาเซียน 1 

หลักสูตร,      ระดับมหาวิทยาลัย 

จ านวน  10 (6+4) หลักสูตร (แผนรับ

การตรวจฯ 8 หลักสูตร กองพัฒนา

คุณภาพ แจ้งขอเล่ือนการตรวจ 

จ านวน 4 หลักสูตรในช่วง 1-4 ก.ย.63

 ออกไป ปีงบประมาณ 2564 

เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

ของมหาวิทยาลัย ติดภาระงาน)    

ระดับส่วนงาน จ านวน 6  หลักสูตร

2.จัดกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และหาแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดีร่วมกัน

3. จัดท าแผนการการ

ด าเนินงานปี 2563   

4.จัดประชุมช้ีแจงแผนการ

ด าเนินงาน  

5. ด าเนินการตามแผน       

6. ประเมินผลการด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2562  หลักสูตรคณะฯ

ได้รับการตรวจประเมิน ร้อยละ 100 

โดยจ าแนกตามระดับผู้ตรวจประเมิน 

ระดับอาเซียน 1 หลักสูตร ระดับ

มหาวิทยาลัย 6 หลักสูตร ระดับคณะ 

11 หลักสูตร  คณะกรรมการคุณภาพ

การศึกษาน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์และทบทวนเพ่ือหาจุดท่ีต้อง

ปรับปรุง

3 3
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เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13) ระดับ

ผล

กระทบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ความ

เส่ียง

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)

แผน

ผล

7.จัดอบรมการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผล 

เพ่ือให้หลักสูตรบรรลุ ELO ท่ี

ก าหนดไว้และก าหนดให้การส่ง

 มคอ. 3/4 ของรายวิชาท่ีมีการ

เรียนการสอน ผู้รับผิดชอบ

ต้องส่งตามเวลาท่ีก าหนด โดย

ก าหนด ไว้ใน PA บุคคลของ

อาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบ

รายวิชา

ไม่มีการด าเนินงาน เน่ืองจากติด

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

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

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:

1. เพ่ือสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (SG1)

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(SG2)

3. เพ่ือสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม (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)  :

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1) คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2) 2563	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9) งานวิจัยและวิชาการ
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แผน

ผล

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 

62-30 ก.ย. 63) จ านวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 = 19,806,104.65 บาท และ

ได้รับทุนสนับสนุนจากภายใน

มหาวิทยาลัย = 737,700.00 

รวมเป็นเงิน 20,543,804.65 

บาท /  จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการ 128 คน = 160,498.47

 บาท/คน/ปี หมายเหตุ: 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรโน 2019 

(COVID-19) ท าให้ผลลัพธ์ของ

คณะฯ ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563)

ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

2 3 ปาน

กลาง

1.  จ านวนเงินทุน

วิจัยไม่เป็นไปตาม

ตัวช้ีวัดข้อตกลงการ

ปฏิบัติงานของส่วน

งาน (เป้าหมายส่วน

งาน

ปี 2563 = 350,000

 บาท/คน)

จ านวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัย

ท่ีได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอกอยู่ใน

อัตราท่ีต่ า

1. จัดให้มีระบบติดตามผลการ

ด าเนินการของภาควิชา และวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค จัดให้มีแนว

ทางการจัดท า PA ระดับภาควิชา ด้าน

ตัวช้ีวัดจ านวนเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

2. จัดให้มีการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัคร

โครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุน จัด

กระบวนการสนับสนุนการเขียน

โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

3. ปรับกระบวนการสนับสนุนการ

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอกให้มีความคล่องตัวและ

รวดเร็วข้ึน

4 4

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)
ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ภารกิจด้าน/งาน			 (9) งานวิจัยและวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2) 2563	

                                  ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง

 (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)
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ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)
ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง

 (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

แผน

ผล

3 ปาน

กลาง

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 

62-30 ก.ย. 63) จ านวน

โครงการวิจัยท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

 = 22 โครงการ และจ านวน

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน

สนับสนุนจากภายใน

มหาวิทยาลัย = 6 โครงการ 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563)

2. การย่ืนข้อเสนอ

โครงการวิจัยขอทุน

วิจัยจากแหล่งทุน

ในประเทศและจาก

แหล่งทุน

ต่างประเทศลดลง

จ านวน

โครงการวิจัยท่ี

ได้รับการ

สนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก

อยู่ในอัตราท่ีต่ า

1. จัดให้มีระบบติดตามผลการ

ด าเนินการของภาควิชา และวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค จัดให้มีแนว

ทางการจัดท า PA ระดับภาควิชา ด้าน

ตัวช้ีวัดจ านวนเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

2. จัดให้มีการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัคร

โครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุน จัด

กระบวนการสนับสนุนการเขียน

โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

3. ปรับกระบวนการสนับสนุนการ

เบิกจ่ายเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอกให้มีความคล่องตัวและ

รวดเร็วข้ึน

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

2
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ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(17)
ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง

 (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ผล

3. จ านวน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

 (เป้าหมายส่วนงาน

ปี 2563 = 90 เร่ือง)

จ านวนผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ี

อยู่ในฐานข้อมูล

สากลไม่เพ่ิมข้ึน

ตามเป้าหมาย

1. ปรับปรุงการสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ในฐานข้อมูล Q1 และ Q2 จัด

วางยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้อาจารย์ 

และนักศึกษาระดับปริญญาโท ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากลเพ่ิมมาก

ข้ึน

2. จัดให้มีระบบการจัดเตรียมนิพนธ์

ต้นฉบับเพ่ือการส่งตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

3. จัดระบบฐานข้อมูลรายช่ือ

วารสารวิชาการ ประเภท Q1, Q2 และ 

Q3 ให้คณาจารย์มีความสะดวกในการ

ส่งผลงานวิจัยไปลงตีพิมพ์ เสนอจัดให้มี

การสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติเพ่ิมข้ึน

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

1 1 ต่ า ปีปฏิทิน 2563 (1 ม.ค. 63-30 

ก.ย. 63) 

-จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 = 74 เร่ือง และระดับชาติ = 25

 เร่ือง รวมท้ังหมด 99 เร่ือง / 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ

ท้ังหมด 128 คน = 0.77 เร่ือง/

คน/ปี   

หมายเหตุ: เน่ืองจากจ านวน

บทความวิจัยตีพิมพ์มหาวิทยาลัย

ให้นับตามปีปฏิทิน ยังเหลือเวลา

อีก 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63) 

ผลลัพธ์ของคณะฯ คาดว่าจะได้

ใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563)
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (3) 	: เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (4)  	:

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable 

organization
เป้าประสงค์ : Management for Sustainability

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable 

organization

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบการเงิน และทรัพยากร

มนุษย์อย่างย่ังยืน

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1).....งานแผนและพัฒนาองค์กร.....	

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2)..2563....	

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

3 3 2 3

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

 (15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหาร

จัดการความเส่ียง

(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2)..2563....	

                ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

มีการรายงานทุก 6 เดือน

และ update ข้อมูลใน

ระบบตามตัวช้ีวัด 48 ตัว มี

ผลการบันทึกข้อมูล จ านวน

 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 

85.41 พร้อมหลักฐาน

ประกอบ (https://www. 

ph.mahidol.ac.th/oit/)

1. ไม่มีแผน

ด าเนินงานการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์

รายงานผลการ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

ครบ ร้อยละ 90

1. จัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีเพ่ือ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

 OIT

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยา

ลัย

ด้าน

ประสิทธิ

ผล

ปาน

กลาง

2.  รายงานผลการ

ด าเนินงานทุกไตรมาส

 ปีละ 4 คร้ัง

3. ประชุมคณะท างานฯ 

เพ่ือจัดท าแผนและ

ติดตามผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง ปีละ 4 คร้ัง

 -ไม่ได้ด าเนินการ-

4.  น าผลการ

ด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการประจ า

คณะฯ ทุกไตรมาส
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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 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน

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

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2).........2563.....................	

ภารกิจด้าน/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

ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย

3 3 สูง

3 3 สูงส่วนงาน เน่ืองจากสถานการ Covid-19 

ท าให้การด าเนินการ และ

กิจกรรมต่างๆ ได้หยุดลง จึงท า

ให้ยังไม่มีการด าเนินการตาม

รายงานท่ีได้รายงานรอบ 6เดือน

ไว้

2. ขาดการวางแผน

ระยะยาวในด้าน

อัตราก าลังเพ่ือ

รองรับการ

เปล่ียนแปลง

มีแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังบุคลากรท่ี

สอดคล้องกับความ 

ท้าทายเชิงกลยุทธ์ตาม

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ

3 3 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูง

1. การเล่ือนต าแหน่ง

ทางวิชาการของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน ไม่เป็นไป

ตามจ านวนท่ีก าหนด

ในแต่ละปี

1. ร้อยละของจ านวน

บุคลากรสายสนับสนุน

  ท่ีมีสิทธ์ิย่ืนขอ

ต าแหน่งแต่ไม่ย่ืน

ภายในระยะ เวลาท่ี

ก าหนดเปรียบเทียบ

กับปีก่อน

3 3 ด้าน

ประสิทธิ

ผล

สูง

งานบริหารทรัพยากร

บุคคลมีแผนการ

ด าเนินอบรมเพ่ือให้

ความรู้ด้านการ

บริหารอัตราก าลัง

เน่ืองจากสถานการ 

Covid-19 ท าให้แผนการ

อบรม ถูกเล่ือนออกไปโดย

ยังไม่มีก าหนดท่ีจะจัดการ

อบรมให้ความรู้ด้านการ

บริหารอัตราก าลังน้ี

ทบทวนแผนการ

ด าเนินงาน และ

สอบถามความต้องการ 

หรือความเป็นไปได้ถึง

วิธีการท่ีท าให้บุคลากร

สายสนับสนุน จัดท า

ผลงานเพ่ือน าไปขอ

ต าแหน่งฯ

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2).........2563.....................	

                 ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหาร

จัดการความเส่ียง

(13)

แผน/ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

14 HR_PH_12 M_ปี 63



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

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University

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

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์

อย่างย่ังยืน

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างและระบบงานท่ีตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี

ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1)..คณะสาธารณสุขศาสตร์........ 

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.......	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9).....งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร..................... 
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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.ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเร่ือง

 การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

ผล 2.ในปีท่ีผ่านพบผู้บุกรุกจ านวนมาก 

ท่ีท าให้ได้รับผลกระทบกับเคร่ืองแม่

ข่ายมีจ านวน 2 คร้ัง และได้ป้องกัน

ผลกระทบดังกล่าวแล้ว

3.ได้รับอนุมัติให้จัดหาอุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุก ระบบเครือข่าย

(Firewall) อยู่ระหว่างทดสอบระบบ

แผน 1.ในปีท่ีผ่านมาไม่พบอุปกรณ์ช ารุด

เสียหาย

ผล 2.งานเทคโนโลยีการศึกษาได้ท าการ 

Backup ข้อมูลทุกวัน และท าการ

ทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล และ

ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้

เป็นปกติ

3.จัดหาระบบ Backup ส าหรับ 

Webserver ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ด้าน

ประสิทธิผ

ล

2.ข้อมูลเสียหาย จ านวนคร้ังท่ีอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลช ารุด

1.ทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล

 และระบบสารสนเทศ

2.จัดหาระบบ Backup 

ส าหรับ Webserver ให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับระบบ Virtualize Server

3 3 สูง ส่วนงาน 3 3 สูง

3 สูง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ด้าน

ประสิทธิผ

ล

สูงมาก ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย
31.การเข้าถึงข้อมูลโดย

ไม่ได้รับอนุญาตบน

เคร่ืองแม่ข่ายของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์

จ านวนคร้ังของการถูก

บุกรุกข้อมูล

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญ

ในการป้องกันการบุกรุก 1 

คร้ัง/ปี

2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการ

บุกรุก ระบบเครือข่าย 

(Firewall)

3 4

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความ

เส่ียง  (15)

ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการความ

เส่ียง (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ภารกิจด้าน/งาน			 (9).....เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร............

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2).....2563......	

                     ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

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

Excellence in professional services and social engagement

1. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหนวยงานใน มหาวิทยาลัยมความเป็นเลิศในการให้บรการวิชาการและ/

หรือวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานสากล

2.  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลงานท่ีขับเคล่ือนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ตาม

ความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ

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

 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services  ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพ่ือสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1).............คณะสาธารณสุขศาสตร์ ................	

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.....	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9)..............................งานวิเทศสัมพันธ์....................................................			



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

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

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2).......................	

                      ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :                               ด้านการด าเนินงาน (O)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความ

เส่ียง (15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียง (KRI)

(12)

1. การจัดโครงการ

แลกเปล่ียนนักศึกษา  

  ณ ต่างประเทศ 

(Inbound) และ 

(Outbound) ไม่

เป็นไปตามตัวช้ีวัด (4 

สัปดาห์)

จ านวนนักศึกษา 

ตามแผน

ปฏิบัติงานท่ี

ก าหนดไว้

1.การจัดท าแผน

และก าหนด

ข้ันตอนการ

ด าเนินงาน

2.จัดกระบวนการ

โดยใช้ระยะเวลา

ร่วมระหว่าง 2 

สถาบัน

3. ติดตามผลการ

ด าเนินงาน

3 3

แผนการบริหาร

จัดการความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

3 3 สูง

ด้านของ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

1.มีการจัดท าโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเล่ียน 

และ ใบสมัคร google Form และ Application Form ส าหรับ 

Academic Moblility 

2. ส่งเมล์ โต้-ตอบ เพ่ือหารือระยะเวลาในการจัดโครงการ  

3. มีโครงการแลกเปล่ียน (In bound) จาก Taipei Medical 

University จากประเทศไต้หวัน มีแผนจะเดินทางมาแลกเปล่ียน

ท่ีคณะ ช่วงเดือน กรกฎาคม แต่เน่ืองจากเกิดสถานการณ์ 

COVID-19 Outbreak จึงเล่ือนออกไปอย่างไม่มีก าหนด 

4. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครโครงการแลกเปล่ียน (Out 

bound) ณ STIKES Bali ปรเทศอินโดนีเซีย จ านวน 4 คน แต่

เน่ืองจากติดสถานการณ์ COVID -19 Outbreak  ทาง STIKES 

Bali และทางคณะ จึงขอเล่ือนการจัดโครงการออกไปอย่างไม่มี

ก าหนด          

5. จัดท าโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ณ ต่างประเทศส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ

 2564 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังน้ี 5.1 กิจกรรม Student

 Exchange Program (Online) 2021 5.2 กิจกรรม English 

Camp ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

(Onsite) ประจ าปีงบประมาณ 2564 5.3 กิจกรรม English 

Camp ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

(Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ด้าน

ประสิท

ธิผล

สูง ส่วนงาน
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ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความ

เส่ียง (15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหาร

จัดการความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ด้านของ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความ

เส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

แผน

Week 

4

Week

 4

Week 

4

Week

 4

ผล

3 สูง 1. รายละเอียดโครงการของสถาบันคู่ความร่วมมือมี

เน้ือหาตรงกับความต้องการของนักศึกษาในคณะฯแต่ยัง

ไม่มีนักศึกษา Inbound และ Outbound เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์ COVID-19 outbreak จึงเล่ือนโครงการ

ออกไปอย่างไม่มีก าหนด 

2. มีนักศึกษาของคณะฯ จ านวน 2 คน สมัครเข้าร่วม

โครงการของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

2.1 โครงการ  ASEAN Korea Youth Summit 2020 

จ านวน 1 คน คือ นางสาวนิชาภา  ธนนท์ธนกิต ระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2  

2.2 โครงการ MU-NCKU Student Virtual Mobility 

Program 2020  จ านวน 1 คน คือ นางสาวพิมพ์อนงค์ 

วงไชยา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1

2. สถาบันความ

ร่วมมือ (Outbound)

 หลายแห่งในปัจจุบัน

มีสาขาไม่ตรงกับความ

ต้องการของนักศึกษา

ในคณะฯ

จ านวนนักศึกษา 1.จัดเก็บข้อมูล

และ baseline 

data  

2.มีการเขียน

แผนงานและ

ก าหนดเป้าหมา

ยุทธศาสตร์ของ

งาน  

3.แผนการพัฒนา

ความร่วมมือและ

จัดโครงการให้

สอดคล้องกับ

ความสนใจของ

นักศึกษา

4.ด าเนินการ

ประเมินโครงการ

แลกเปล่ียน

นักศึกษา

3 3 ด้าน

ประสิท

ธิผล

สูง ส่วนงาน 3
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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. ผู้น าด้านบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพ่ือสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1).คณะสาธารณสุขศาสตร์.......	

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)........2563.........	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9)......................งานบริหารเคร่ืองมือกลาง..............			
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แผน

ผล

1. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ 90% 

(ผู้ใช้บริการจ านวน 5 

หน่วยงาน)

2. จ านวนข้อร้องเรียน ใน

ปีงบประมาณ 2563 = 0

 % (ข้อร้องเรียนของ

ปีงบประมาณ 2562 = 0%)

ด้านช่ือเสียง

และ

ภาพลักษณ์

สูง ส่วนงาน 2 3 ปาน

กลาง

1. ลูกค้าไม่ยอมรับ

ในการให้บริการของ

ห้องปฏิบัติการ

1. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการ 70%

2. จ านวนข้อร้องเรียน

ท่ีได้รับน้อยกว่า 10% 

ของ ปี  2562

1. ทบทวนและวิเคราะห์

กระบวนการท างาน เพ่ือ

หาจุดอ่อน/จุดบอด และ

ปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน

2. จัดท าข้ันตอนการ

ท างานในการให้บริการท่ี

ชัดเจน

3. จัดท าระบบ

มาตรฐานสากลในการ

ควบคุมคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 และมาตรฐาน

ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ มอก. 

2677-2558

2 4

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการความ

เส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ภารกิจด้าน/งาน			 (9).......................งานบริหารเคร่ืองมือกลาง...........................			

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2)........2563.....	

                                    ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(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 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างยันยืน

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1).........คณะสาธารณสุขศาสตร์...............................	

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2).........2563.....................	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9).......งานบริหารท่ัวไป...................... 
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 - รับบุคลากรเพ่ิม
แผน

ส่วนงานยังไม่มีนโยบายให้เพ่ิม

อัตราก าลัง

  - บูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน/ภาควิชาใน

การด าเนินงาน

ผล

ในการบริหารจัดการโดย

1.ทางจัดเล้ียงจะวางน้ าด่ืมไว้ให้

ภาควิชาและหน่วยงาน/ภาควิชา

เข้ามาช่วยเหลือโดยบริการน้ าด่ืม

กันเอง 

2.จะใช้บุคคลากรในหน่วยงาน

สารบรรณมาช่วยในกรณีท่ีคณะมี

งานประชุม/งานกิจกรรมคณะ

3 วางแผนด าเนินการส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

ปีงบประมาณ64

สูงมาก ส่วนงาน 2 2 ปาน

กลาง

บุคลากรจัดเล้ียงไม่

เพียง

ความพึงพอใจจากการ

ให้บริการไม่น้อยกว่า50

 เปอร์เซ็นต์

4 4 ด้าน

ประสิทธิผล

ระดับความเส่ียง ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ภารกิจด้าน/งาน			 (9)...........งานบริหารท่ัวไป.......................................................................			

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2)....2563 ..........	

                               ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหาร

จัดการความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง
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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  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ภารกิจด้าน/งาน			 กายภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

24 กายภาพฯ_PH_12 M_ปี 63
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

3.แก้ไขและซ่อมแซมเบ้ืองต้น 

ให้อุปกรณ์บางส่วนพร้อมใช้งาน

ก่อนวันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

(23 ก.ค. 63)

1.งานกายภาพฯ ได้ด าเนินการ

ส ารวจอุปกรณ์กร่ิงสัญญาณ

เตือนภัยและได้ซ่อมแซม(Alarm

 Bell) ท่ีช ารุดเบ้ืองต้น จ านวน 

20 ตัว

ขออนุมัติในหลักการ

เปล่ียนอุปกรณ์ท่ี

ช ารุด

2.ตู้ระบบสัญญาณเตือนภัยของ

อาคาร 2 ช ารุด รอใบเสนอราคา

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนจอง

งบประมาณฯ ประจ าปี 2564

ด้าน

ความ

ปลอดภัย

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

3 3 สูง

ด าเนินการเปล่ียน

อุปกรณ์ท่ีช ารุด

1.กร่ิงสัญญาณ

เตือนภัย   (Alarm

 Bell) ช ารุด

จ านวนของ

อุปกรณ์ท่ีช ารุด

จัดท าแผนส ารวจ

อุปกรณ์ท่ีช ารุด

3 3

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการความ

เส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ด้าน

ของผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ภารกิจด้าน/งาน			 กายภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ 2563

                  ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการด าเนินงาน (O)

เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหาร

จัดการความ

เส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)
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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 ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพ่ือสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1)....คณะสาธารณสุขศาสตร์.............	

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9)...ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม........... 
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การร้องเรียนจาก

ลูกค้า

แผน

ผล

เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

                                       ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง  ด้านการด าเนินงาน (O)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ผลการตรวจ

วิเคราะห์ทาง

สุขภาพ (ผลการ

ตรวจทางโลหิต

วิทยา มีข้อผิดพลาด

ไม่เกิน 0.5%

1.ท าการสอบเทียบ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการโลหิต

วิทยา (  สอบเทียบ 1 

คร้ัง/ปี บ ารุงรักษา 2 

คร้ัง/ปี   

  สอบเทียบ (ตค.), 

  บ ารุงรักษา คร้ังท่ี 1 

(กพ.)  

  บ ารุงรักษา คร้ังท่ี 2 

(สค.)  

3 3 ด้านช่ือเสียง

และภาพลักษณ์
ได้ท าการสอบเทียบเคร่ืองมือและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6

 กันยายน 2562  (จัดท าพร้อมกัน) ผล

การสอบเทียบเคร่ืองมือผ่านเกณฑ์ทุก

รายการ  ** การสอบเทียบอุปกรณ์และ

การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือได้จัดท าก่อน

แผน (ตามแผน ตค. 62) เน่ืองจากเดือน

ตุลาคม 2562 จะมีหน่วยงานภายนอก

มาท าการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO

 9001:2015 จึงต้องจัดท าการสอบเทียบ

ฯให้เสร็จก่อนวันตรวจประเมิน

   หมายเหตุ: ส าหรับการบ ารุงรักษา 2 

คร้ัง/ปี ต้ังแต่ปลายไตรมาสท่ี 2 เป็นต้น

มา OPHETS ได้จัดให้เอกชนท่ีได้

มาตรฐานมาด าเนินการจัดต้ัง

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิต

วิทยา ภายใต้การควบคุมก ากับของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ดังน้ันการการสอบ

เทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมถึงการ

บ ารุงรักษาจึงเป็นหน้าท่ีของเอกชนตาม 

MOU

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความ

เส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

สูง ส่วน

งาน

และ

มหาวิทย

าลัย

2 2 ปาน

กลาง

แลปเอกชนด าเนกิารตาม MOU

27 OPHETS_PH_12 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.

เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความ

เส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

แผน
มีการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้

ผล

แผน

ผล

 2. ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการ

ตรวจวิเคราะห์ทางโลหิต

วิทยาและการตรวจ

เอ็กซเรย์ของหน่วย

บริการร่วม (1 คร้ัง/ปี)

การอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการของบุคลากร ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจาก

การปัญหาการระบาดของโรค 

COVID-19

3. จัดการอบรมพัฒนา

ความรู้ความสามารถ

ด้านวิชาการสุขภาพแก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน(12

 ชม./ปี)
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เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ด้าน

ของผลกระทบ

ระดับ

ความ

เส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

แผน

ผล

ไม่ได้จัดท าเดือน ตค.62 เน่ืองจากเป็น

ช่วงปีงบประมาณใหม่ ยังไม่มีผู้มารับ

บริการ ดังน้ันจึงได้ท าการสุ่มเดือนถัด

มา (คือเดือน พย.2562 และ มค.63) 

ดังน้ี  คือ - สนง.สรรพากรพ้ืนท่ี 15 

ตรวจวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

ผู้รับบริการ จ านวน 86 - บริษัท

เบอร์กโซ่ เมตัลล์ จ ากัด ตรวจวันท่ี 24

 มกราคม 2563 ผู้รับบริการ จ านวน 

126 ราย พบว่าผลการตรวจในบันทึก

ข้อมูลสมุดสุขภาพถูกต้องและครบถ้วน

     และก็ด าเนินการตามแผนในไตร

มาสท่ี 3 และ 4

4.สุ่มตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนในการ

ลงบันทึกข้อมูลในสมุด

สุขภาพ (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 

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านระบบ การเงิน และทรัพยากกรมนุษย์อย่างย่ังยืน : Finance 

การเงิน

1.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างและระบบงานท่ีตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ียืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพโดย

ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ตอบสนองต่อการขับเคล่ือนพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ

3. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

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

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)....2563........ 
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

1.การขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน

สัดส่วนรายได้ต่อ

ค่าใช้จ่ายรวมราย

เดือนเปรียบเทียบกับ

ปีก่อน

1.จัดท ารายงานและวิเคราะห์

รายได้ รายจ่าย ภาพรวม เสนอ

ผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ในปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง

(13)
แผน/ผล

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

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

4. จัดท ารายงานและวิเคราะห์

รายได้ รายจ่ายด้านบริการวิชาการ

(วิเคราะห์ นวด ตรวจสุขภาพ และ

รับจ้างวิจัย) เสนอผู้บริหารทุก

เดือนและรายไตรมาส 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ในปีก่อนหน้า

3. จัดท ารายงานและวิเคราะห์

รายได้ รายจ่ายด้านการวิจัย เสนอ

ผู้บริหารทุกเดือนและรายไตรมาส 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ในปีก่อนหน้า

2. จัดท ารายงานและวิเคราะห์

รายได้ รายจ่าย ด้านการศึกษา 

เสนอผู้บริหารทุกเดือนและราย

ไตรมาส เปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ (2)...2563....................	

                                      ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการเงิน (F)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการความ

เส่ียง  (17)

ระดับ

ความเส่ียง

ด้าน

ประสิทธิผล
สูงมาก

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

4 3

ระดับ

โอกาสเกิด

3 สูง3

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

รายได้ต่อค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเส่ือมราคา รอบ

12เดือนของปี 2563  เท่ากับ 

20,534,678.34 บาท และปี2562 เท่ากับ 

13,335,681.43 บาท ซ่ึงมีผลให้สัดส่วน

รายได้ต่อรายจ่ายของปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 53.98 เม่ือเทียบกับ ปี 2562 แต่เน่ืองจากมี

การปิดระบบERP ต้นเดือนกันยายนท าให้มี

ค่าใช้จ่ายในปี 2563 ค้างจ่าย จึงส่งผลให้

สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายเพ่ิมข้ึน หมายเหตุ 

ข้อมูลจากระบบ ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2563 เวลา 13.30 น.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เหตุการณ์ความเส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความเส่ียง 

(KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง

(13)
แผน/ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ส่งผล

กระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการความ

เส่ียง  (17)

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ระดับ

โอกาสเกิด

ผลลัพธ์ท่ีได้

(18)

แผน

ผล

แผน

รายได้จากการบริการวิชาการในปี 2563มี

ยอด 68,763,535.24บาท ลดลง 

34,057,683.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.12

เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีมีรายได้เท่ากับ

102,821,218.71 บาท

ผล รายได้จากการวิจัย ในปี 2563มียอด 

20,306,590.82 บาท ลดลงร้อยละ 19.21  

เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีมีรายได้เท่ากับ 

25,136,231.15 บาท

2. รายได้จากการบริการ

วิชาการและการวิจัยลดลง

ร้อยละเงินรายได้จาก

การบริการวิชาการ

และการวิจัยเพ่ิมข้ึน

ในแต่ละไตรมาสเม่ือ

เทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

วิเคราะห์ประเมินผลและรายงาน

ทุกสัปดาห์ท่ี 4 ของไตรมาส

5. จัดท าแบบฟอร์มให้ผู้บริหาร 

ภาควิชาและหน่วยต่างๆ ประมาณ

การแผนใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการและกิจกรรมประจ าและ

ต่อเน่ืองท่ีจะเบิกจ่ายเงินจากทุก

แหล่งรายเดือนและรายปี

3 3 สูงด้าน

ประสิทธิผล
สูง 33

ได้ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มและจัดท าสรุป

งบประมาณท่ีขอเทียบกับการใช้จ่ายจริง
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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 ผู้น าด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพ่ือสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล

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

ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน (1)....คณะสาธารณสุขศาสตร์.............	

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

ภารกิจด้าน/งาน			 (9)...ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม........... 

4 OPHETS_F_PH_12 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.

รายได้ลดลง

แผน

ผล

1. หน่วยบริการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี 

1.1 จัดส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้าเก่า

ก่อนก าหนดวันท่ีเคยตรวจ ต้ังแต่เดือน

 ตค.62- ก.ย.63 ได้ประมาณ 100 %   

1.2 ติดตามการตอบรับของลูกค้าเก่า

ภายหลังส่งจดหมายได้ประมาณ 95.5

 % เน่ืองจากการบริการมีการแข่งขัน

สูง ผู้รับบริการมีโอกาสเลือกใช้บริการ

จากหน่วยงานอ่ืนๆหลากหลายและ

ราคาต่ ากว่า 

1.3 ค้นหาและส่งหนังสือเชิญชวน

หน่วยงานลูกค้าใหม่ได้ประมาณ 20 

หน่วยงาน

1.4  ติดตามการตอบรับการตรวจของ

ลูกค้าใหม่ได้ประมาณ 15 หน่วยงาน  

 1.5 การส่งบัตรอวยพรในโอกาส

เทศกาลต่างๆเพ่ือสร้างความผูกพัน

ให้กับลูกค้า จัดท าได้ 100 % และ

สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ครบตามแผน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นต้น    

                             

ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

สูง ส่วนงาน

และ

มหาวิทยาลัย

3 3 สูงร้อยละเงินรายได้

จากการบริการ

วิชาการเพ่ิมข้ึนใน

แต่ละไตรมาสเม่ือ

เทียบกับ

ปีงบประมาณท่ี

ผ่านมา

1.บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี

  1.1 ส่งจดหมายเชิญชวน

ลูกค้าเก่าก่อนก าหนดวันท่ีเคย

ตรวจอย่างน้อย 3 เดือน ครบ 

100 %

 1.2 ติดตามการตอบรับของ

ลูกค้าเก่าภายหลังส่งจดหมาย

เชิญชวนภายใน 1 เดือน ครบ 

100 %   

1.3 ค้นหาและส่งหนังสือเชิญ

ชวนหน่วยงานลูกค้าใหม่ให้ได้ 

ปีละ 50 แห่ง

  1.4 ติดตามการตอบรับการ

ตรวจของลูกค้าใหม่ ให้ได้ 10

 % ของจ านวนท่ีส่งหนังสือ

เฃิญ 

  1.5 ส่งบัตรอวยพรในโอกาส

เทศกาลต่างๆ แก่ลูกค้าเพ่ือ

สร้างความผูกพันให้แก่ลูกค้า 

ให้ได้ 100%

3 3 ด้าน

มูลค่า

ความ

เสียหาย

ทาง

การเงิน

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ (2)......2563.............	

                                ประเภทเหตุการณ์ความเส่ียง (10) :  ด้านการเงิน (F)

เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความ

เส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)
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ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความ

เส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

แผน

ผล

แผน

ผล

      2.บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ

 (นวดแผนไทยประยุกต์ และผ่าตัด

เทียม)  อยู่ในระหว่างการด าเนินการ

ปรับปรุงสถานท่ีให้บริการ จึงยังไม่ได้

ด าเนินการจัดท าแผ่นพับใหม่และการ

ผ่าตัดเทียมได้ท าการปิดบริการแล้ว

เม่ือเดือนมกราคม 2563 เน่ืองจาก

สถานท่ีให้บริการก าลังปรับปรุง

3. การประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับบริการ        

3.1 หน่วยบริการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี ได้ท าการประเมินทุก

หน่วยงานท่ีท าการตรวจ ต้ังแต่เดือน 

มกราคม 2563 ผลการประเมินความ

พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ และ จัดท าได้

ตามแผน                      3.2 

หน่วยนวดแผนไทยประยุกต์ ท าการ

ประเมินเดือนละ 1 คร้ัง  ผลการ

ประเมินอยู่ในเกณฑ์ แต่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน เน่ืองจาก

ปัญหาการระบาดของ COVID-19 จึง

ปิดให้บริการต้ังแต่ 23 มี.ค.63 - 30 

มิ.ย.63

3. ประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับบบริการ

 3.1 หน่วยบริการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี ท าการประเมินทุก

หน่วยงานท่ีรับบริการตรวจ

สุขภาพเคล่ือนท่ี 

 3.2 หน่วยนวดแผนไทย

ประยุกต์ ท าการประเมินเดือน

ละ 1 คร้ัง

2. บริการในคลินิกส่งเสริม

สุขภาพ (นวดแผนไทยประยุกต์

 และผ่าตัดเทียม) 

  2.1 ปรับปรุงแผ่นพับบริการ

นวดแผนไทยและผ่าตัดเทียม

  2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับให้ได้ปีละ 2,000 ฉบับ 

  2.3 จัดสถานท่ีผ่าตัดเทียม
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ด้าน

ของ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับ

โอกาสเกิด

ระดับ

ผลกระทบ

ระดับ

ความเส่ียง

ระดับความเส่ียง

ก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง

(15)

ส่งผลกระทบ

ต่อ

วัตถุ

ประสงค์

(16)

ระดับความเส่ียง

หลังการบริหารจัดการ

ความเส่ียง  (17) ผลลัพธ์ท่ีได้

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

โอกาส

เกิด

ระดับ

ผล

กระทบ

เหตุการณ์ความ

เส่ียง

(11)

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียง (KRI)

(12)

แผนการบริหารจัดการความ

เส่ียง

(13)

แผน/

ผล

ระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง

(14)

แผน

ผล

4. ฟ้ืนฟูความรู้และฟฤติ

กรรมการบริการแก่

ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 12 ช่ัวโมง

 ต่อปี

4. การฟ้ืนฟูความรู้และพฤติกรรมของ

ผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหาเหตุการณ์โรค

ระบาด COVID -19 และปิดสถานท่ี

ท างาน เป็นเวลา 3 เดือน ดังน้ัน ผล

การด าเนินการเทียบกับแผน ได้ 80%
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