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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (7) :

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี (7): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :
- -

ภารกิจด้านบริหารแผน

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐานโปร่งใสและธรรมาภิบาลตอบสนอง
ต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับตอ่ประชาชน

ยุทธสาสตร์ที่ 5 สร้างระบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเชิงรุก -

2



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมิน
กจิกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

ด้านการบริหารแผน
ระยะเวลาการดําเนินการ
ตามโครงการไม่ตรงกับ
เวลาที่กําหนดใน กนผ.01

ผูร้ับผิดชอบ
โครงการ
รับผิดชอบหลาย
โครงการ

ร้อยละของ
โครงการที่ไม่
สามารถดําเนินการ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดในแตล่ะไตร
มาส

1. รายงานโครงการที่
จะดําเนินการก่อน
ล่วงหน้า 1 เดือน ในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
2. กําหนดใหเ้ขยีน 
กนผ.04 ส่งก่อนถึง
ระยะเวลาดําเนินการ 
1 เดือน

เนื่องมาจากการ
ระบาด COVID19 ทํา
ให้หลายโครงการไม่
สามารถดําเนินการได้
ในช่วงไตรมาสที่ 3

3 4 สูง จัดกิจกรรมให้มีการเขียน
โครงการทั้งหมดให้เสร็จ 
ภายในเดือนตุลาคม 2563

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และการ

วางแผน

พ.ย.-63

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน มหาวทิยาลัย โอกาสเกิด กระทบ
ด้านการบริหารแผน
ระยะเวลา
การ
ดําเนินการ
ตามโครงการ
ไมต่รงกับ
เวลาที่ดําหนด
ใน กนผ.01

รอ้ยละของโครงการที่
ไมส่ามารถดําเนินการ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดในแต่ละไตรมาส

จัดกิจกรรมให้มีการเขียน
โครงการทั้งหมดให้เสร็จ 
ภายในเดือนตุลาคม 2563

3 4 สูง  

ผล

ระดับความ
เสี่ยง

ไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
(14) (15) (16) (17) (18)

ระยะเวลาดําเนนิการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบรหิาร ผลลัพธ์ที่ได้
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :     ด้านกลยุทธ์ (S)       ด้านการดําเนินงาน(O)      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (C)
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ความเสี่ยงด้านวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (3) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (4):

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (7) :

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี (7): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :
- -

ภารกิจด้านวิจัย

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น เปา้ประสงคท์ี่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของ้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น -
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมิน
กจิกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านการวิจัย
จํานวนทุนวจิัยหรอืจํานวน
เงินทุน
วจิัยที่ไดร้ับจากภายนอก

อาจารยข์าด
ประสบการณ์ใน
การขอทุนและไม่
มีเครื่อข่ายหรือ
แหล่งทุนวจิัย

ค่าเฉลี่ยจํานวนทุน
วจิัยหรอืจํานวน
เงินทุนวจิัย  ที่ได้รับ
จากภายนอก

1.จัดทําอบรมการ
เขียนโครงร่างวิจัย
อย่างไรให้ได้ทุน
2.จัดทําฐานขอ้มูล
แหล่งให้ทุนด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ได้รับทุนวจิัย
จากภายนอกเป็น
จํานวนเงิน 168,300 
บาทคิดเป็นร้อยละ 
13.46 ตามตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ดําเนินการ
1) การพัฒนาจัดหา
แหล่งทุนวจิัย

3 4 สูง กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
กิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
การวิจัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (โครงการ
เร่งด่วน)

อ.สุทธิดา 
แก้วมุงคุณ       
อ.นลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

ก.ค.-ก.ย. 64

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)    ด้านการดําเนินงาน (O)   ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน มหาวทิยาลัย โอกาสเกิด กระทบ
ด้านการวจิัย
ทุนวจิัยจาก
ภายนอกหรือ
การรับจ้าง
ทํางานวจิัย

จํานวนครั้งที่ได้รับทุน
วจิัยจากภายนอก
หรือการรับจ้างทํางาน
วจิัยใหก้ับหน่วยงาน
ภายนอก

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจ
กรรมเพื่อสร้างรายได้
การวิจัยใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย (โครงการเร่งด่วน)

4 4 สูง 

ผล
จํานวนทุน
วจิัยหรือ
จํานวนเงนิทุน
วจิัยที่ได้รับ
จากภายนอก

ค่าเฉลี่ยจํานวนทุนวจิัย
หรือจํานวนเงนิทุนวจิัย 
 ที่ได้รับจากภายนอก

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
กิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
การวิจัยใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย (โครงการเร่งด่วน)

3 4 สูง 

ผล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)      ด้านการดําเนินงาน(O)   ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (C)

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)
ระยะเวลาดําเนนิการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบรหิาร ผลลัพธ์ที่ได้

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

เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)

8



ความเสี่ยงด้านวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9



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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (7) :

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี (7): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :
- -

ภารกิจด้าน/งานวิชาการ

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 2564 (2)

ยุทศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เชื่อมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับสถาบันอื่นในกลุม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมินกจิกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านวิชาการ
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา

ลดลง
แนวโน้มจํานวน
นักศึกษาลดลง

1. จัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธ์ Health
 Camp

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2563 มีจํานวน
ทั้งสิ้น  88 คน เมื่อเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 พบวา่
จํานวนนักศึกษาลดลงร้องละ
 15.40

4 4 สูง กิจกรรม 1 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการการตลาดให้
เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมาย โดยใช้
การบูรณาการแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ 
(โครงการเร่งด่วน)

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจ
สัมพันธ์

ต.ค. 63 - ม.ิย. 64

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมินกจิกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

การรับนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรตามแผนการรับ
นักศึกษา

จํานวนนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร
ไม่ได้เป็นไปตาม
แผนการรับ
นักศึกษาที่วางไว้

ร้อยละของ
หลักสูตรที่รับ
นักศึกษาได้ต่ํากวา่
แผนการรับนักศึกษา
ใน มอค.2

1. จัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธ์ Health
 Camp

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด
1) หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
มีจํานวนนักศษึาประจําปี
การศกึษา 2563 62 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 51.6ของแผนการ
รับนักศกึษาประจําปี 2563
2) หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล
มีจํานวนนักศษึาประจําปี
การศกึษา 2563 18 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 51.42ของแผนการ
รับนักศกึษาประจําปี 2563
3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอ้ม
มีจํานวนนักศษึาประจําปี
การศกึษา 2563 3 คน คิดเป็น

4 4 สูง กิจกรรม 1 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการการตลาดให้
เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมาย โดยใช้
การบูรณาการแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ 
(โครงการเร่งด่วน)

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจ
สัมพันธ์

ต.ค. 63 - ม.ิย. 64
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมินกจิกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

การพัฒนา/ทบทวน
หลักสูตร (ใหดู้จํานวน
หลักสูตรที่นักศึกษาจะมี
แนวโน้มลดลงหรือการรับ
นักศึกษาต่ํากวา่แผนฯ 
เกินร้อยละ 20 ต่อเนื่อง 
ตั้งแต ่3 ป ีขึ้นไป วา่ไดร้ับ
การพัฒนาหรือไม)่

การพัฒนา
หลักสูตรให้ตอบ
โจทย์กับผู้เรียน

จํานวนหลักสูตร 
ได้รับการพัฒนา/
ทบทวน

ไม่เคยมีกิจกรรม
(ความเสี่ยงใหม)่

ไม่เคยมีกิจกรรม
(ความเสี่ยงใหม)่

3 3 ปานกลาง กิจกรรม 1 พัฒนา
หลักสูตร แบบ blended
 Learning  (โครงการ
เร่งด่วน)

อ.ศศิวมิล  
จันทร์มาล ีและ
ประธาน
หลักสูตรทุก
หลักสูตร

ม.ค.-ม.ีค. 64
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมินกจิกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

การมีงานทําของบัณฑิต ยังมีนักศึกาอยู่
บางส่วนที่ยัง
ไม่ได้มีการเก็บ
รวมรวมข้อมูล

ร้อยละของบัณฑิตที่
จบการศึกษาใน
รอบปีที่ผา่นมา มี
งานทํา

1.ดําเนินการจัด
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเปิดโลก
ทัศน์สูเ่ส้นทางวชิาชีพ
สาธารณสุข เพื่อเป็น
การปลูกฝังค่านิยม
และสรา้งความภูมิใจ
ในวชิาชีพ
2. จัดทําฐานขอ้มูล
แหล่งงานและประชา
สัมพันธืใหบ้ัณฑิต
ทราบผา่นเว็บไซต์
3.จัดหารแหล่งฝึกสห
กิจที่สามารถรับ
นักศึกษาเข้าทํางานได้

ร้อยละการมีงานทําของ
นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ปี 2562 
พบวา่นักศึกษาที่จบแล้วได้
งานทํามอียู่ร้อยละ 85

3 3 ปานกลาง กิจกรรมที่ 9 ศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 โครงการ
ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพและความงาม
กิจกรรมที่ 4 การ
เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
วชิาชีพเพื่อการทํางาน
ในสถานพยาบาล 
กิจกรรมที่ 6 การ
พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง 
ประสบการณ์ในการ

1. ประธาน
หลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. อ. นภัสรัญชน์
 ฤกษ์เรืองฤทธิ์
3. อ.นัชชา ยันติ
4. อ. นิโรบล มา
อุ่น
อ.ปัณณทัต 
ตันธนปัญญกร
ประธาน
หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตร์

1.มกราคม 2564
2.กรกฏาคม 2564
3.ตุลาคม 2563
4.เมษายน 2564
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมินกจิกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

การมีงานทําตรงตาม
สาขาที่จบการศึกษาของ
บัณฑิต

ยังมีนักศึกาอยู่
บางส่วนที่ยัง
ไม่ได้มีการเก็บ
รวมรวมข้อมูล

ร้อยละของบัณฑิตที่
จบการศึกษาในปี
การศึกษาที่ผา่นมา  
 มีงานทําตรงกับ
สาขาที่จบการศึกษา

1.ดําเนินการจัด
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเปิดโลก
ทัศน์สูเ่ส้นทางวชิาชีพ
สาธารณสุข เพื่อเป็น
การปลูกฝังค่านิยม
และสรา้งความภูมิใจ
ในวชิาชีพ
2. จัดทําฐานขอ้มูล
แหล่งงานและประชา
สัมพันธืใหบ้ัณฑิต
ทราบผา่นเว็บไซต์
3.จัดหารแหล่งฝึกสห
กิจที่สามารถรับ
นักศึกษาเข้าทํางานได้

ร้อยละการมีงานทําของ
นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ปี 2562 
พบวา่นักศึกษาที่จบแล้วได้
งานทําที่ตรงกับสาขามอียู่
ร้อยละ 85

3 3 ปานกลาง กิจกรรมที่ 9 ศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
อนามยัสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 โครงการ
ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพและความงาม
กิจกรรมที่ 4 การ
เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
วชิาชีพเพื่อการทํางาน
ในสถานพยาบาล 
กิจกรรมที่ 6 การ
พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง 
ประสบการณ์ในการ

1. ประธาน
หลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. อ. นภัสรัญชน์
 ฤกษ์เรืองฤทธิ์
3. อ.นัชชา ยันติ
4. อ. นิโรบล มา
อุ่น
อ.ปัณณทัต 
ตันธนปัญญกร
ประธาน
หลักสูตร
สาธารณสุข
ศาสตร์

1.มกราคม 2564
2.กรกฏาคม 2564
3.ตุลาคม 2563
4.เมษายน 2564
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมินกจิกรรม
การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ด้านวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

การพัฒนาคุณวุฒิ
และคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลัก
สูตร หรอือาจารย ์
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารยผ์ู้สอนเพื่อ
ทดแทนการเกษียณอายุ

อาจารยภ์ายใน
คณะหลายท่าน
ใกล้ที่จะ
เกษียณอายุ

รอ้ยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
หรอือาจารย ์
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
 หรืออาจารยผ์ูส้อน 
ที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัต ิ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเพื่อทด
แทนการเกษียณอายุ

ไม่เคยมีกิจกรรม
(ความเสี่ยงใหม)่

ไม่เคยมีกิจกรรม
(ความเสี่ยงใหม)่

3 3 ปานกลาง กิจกรรม 2 การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเข้าสู่
ตําแหนง่ทางวชิาการ

ผศ.ดร.ทัศพร  
ชูศักดิ์

พ.ย.- ธ.ค.64
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน
มหา

วิทยาลัย
โอกาสเกิด กระทบ

ด้านวิชาการ
จํานวน
นักศึกษา

แนวโน้มจํานวนนักศึกษาลดลง กิจกรรม 1 พัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการ
การตลาดให้เข้าถึงกลุม่
ผู้เรยีนเป้าหมาย โดยใช้
การบูรณาการแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ 
(โครงการเร่งด่วน)

4 4 สูง 

ผล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)      ด้านการดําเนินงาน(O      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C)

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)
ระยะเวลาดําเนินการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้

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

ระดับความ
เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน
มหา

วิทยาลัย
โอกาสเกิด กระทบ

ด้านวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)      ด้านการดําเนินงาน(O      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C)

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)
ระยะเวลาดําเนินการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้

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

ระดับความ
เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)

การพัฒนา/
ทบทวน
หลักสูตร (ให้
ดูจํานวน
หลักสูตรที่
นักศึกษาจะมี
แนวโน้ม
ลดลงหรือ
การรับ
นักศึกษาต่ํา
กว่าแผนฯ 
เกนิรอ้ยละ 20
 ต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ 3 ป ีขึ้น
ไป ว่าได้รับ
การพัฒนา
หรอืไม่)

จํานวนหลักสูตร ไดร้ับการ
พัฒนา/ทบทวน

กจิกรรม 1 พัฒนาหลักสูตร
 แบบ blended Learning  
(โครงการเรง่ดว่น)

3 3 ปานกลาง 

ผล
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน
มหา

วิทยาลัย
โอกาสเกิด กระทบ

ด้านวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)      ด้านการดําเนินงาน(O      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C)

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)
ระยะเวลาดําเนินการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้

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

ระดับความ
เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)

การมีงาน
ทําของ
บัณฑิต

รอ้ยละของบัณฑติที่จบ
การศึกษาในรอบปีที่ผา่นมา มี

งานทํา

กิจกรรมที่ 9 ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 โครงการศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพและความงาม
กิจกรรมที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อ
การทํางานในสถานพยาบาล 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
งาน และทักษะการทํางาน
ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน
ร่วมกับชุมชน

3 3 ปานกลาง 

ผล
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน
มหา

วิทยาลัย
โอกาสเกิด กระทบ

ด้านวิชาการ

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)      ด้านการดําเนินงาน(O      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C)

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)
ระยะเวลาดําเนินการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้

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

ระดับความ
เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)

การพัฒนา
คุณวุฒิ
และ
คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจําหลัก
สูตร หรอื
อาจารย ์
ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
หรอือาจารย์
ผูส้อนเพื่อ
ทดแทนการ
เกษยีณอายุ

รอ้ยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
หรอือาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร หรอือาจารยผ์ูส้อน 
ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัต ิ
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ไดร้ับ
การพัฒนา
ให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เพื่อทดแทนการเกษียณอายุ

กจิกรรม 2 การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูเ้พื่อเข้าสูต่ําแหน่ง
ทางวิชาการ

3 3 ปานกลาง 

ผล
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ความเสี่ยงด้านพันธกิจสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (7) :

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี (7): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :
- -

ภารกิจด้านพันธกจิสัมพันธ์

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาพันธกิจสัมพันธ ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้

-
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมิน
กจิกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

ด้านพันธกิจสัมพันธ์
1.จํานวนผู้เข้าร่วม
หลักสูตรระย้ะน 5 
หลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

การ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไม่ทั่วถงึ
และไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตรระยะสั้นไม่
เพิ่มขึ้นหรือไม่
เป็นไปตามเกณฑ์

1.จัดทํา
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตรา
สถานศึกษา และ
หน่วยงานต่าวงๆ แบบ
เชิงรุกและทาง 
Website คณะและ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ 
Line Facebook

1.จัดทําการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตาม
สถานศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ ไม่
ครอบคลุมพื้นที่

4 5 4x5 1.วางแผนประชาสัมพันธ์
หลักสุตรให้ครอบคลุม
พื้นที่และตามกําหนดเวลา

อาจารย์
ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรระยะ

สั้นและ
คณะกรรมการ

ดําเนินการตั้งแต่
ปัจจุบัน - พ.ค.64

2.ประชาสัมพันธ์ใน
การประชุมของ
หน่วยงานดา้น
สุขภาพทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กร
รัฐวสิาหกจิ

2.ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไม่ครอบคลุม
ในภาคเอกชนและ
องคก์รรัฐวสิาหกจิ

2.1.วางแผน
ประชาสัมพันธ์หลักสุตร
ให้ครอบคลุมพื้นที่และ
ตามกําหนดเวลา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมิน
กจิกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

ด้านพันธกิจสัมพันธ์

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

3.ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ
 เช่น สมาคมนัก
บริหารโรงพยาบาล 
สมาคมวิชาชีพสาะ
รณสุข ชมรม
สาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย สมาคม
หมออนามัย

3.เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

3.จัดทําแผน่พับและ
โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์
ส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าว
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กจิกรรมควบคุมที่มี
อยู่

ผลการประเมิน
กจิกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกดิ

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการ

ควบคุมที่มีอยู่)
แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

ด้านพันธกิจสัมพันธ์

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการดําเนินงาน (O)    ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏบิัตติามกฏระเบยีบ (C)

2.การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน

กิจกรรมที่จัด
ใหก้ับชุมชนไม่
ตอบสนองความ
ต้องการของพื้นที่
และบริบทของ
พื้นที่แตกต่างกัน

จํานวนเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติลดลง

1.จัดทําประชาคม
หรือประชุมกลุม่ผูม้ี
สว่นได้ส่วนเสยี เพื่อ
ค้นหาความตอ้งการ
ของชุมชน เพื่อ
ดําเนนิการทางพันธ
กิจสัมพันธร์่วมกัน
2.วางแผนกิจกรรม
พันธกิจสัมพันธอ์ย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมี
กิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน เพื่อความยั่งยืน
3.จัดตัง้
คณะกรรมการพันธ
กิจสัมพันธ ์และ
ตดิตามประเมินผล
การทํางาน

มีการจัดทําประชาคม
และจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน จึง
ทําให้มีเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพิ่มขึ้น
 อยูน่ะดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ใช้การ
ควบคุมภายในแทน

3 3 3x3 ควบคุมภายใน ดํารง
รักษาชุมชนเดิมไว้และ
สร้างเครือข่ายเพิ่ม

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และพันธกิจ
สัมพันธ์

ธ.ค.63
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน มหาวิทยาลัย โอกาสเกิด กระทบ
ด้านพันธกิจสัมพันธ์
1. จํานวนผู้
เข้าอบรม
หลักสูตร
ระยะสัน้ 5 
หลักสูตรไม่
เป็นไปตาม
เปา้หมาย

รอ้ยละของผู้เข้าอบรม
หลักสูตรระยะสัน้ 5 
หลักสูตรต่ํากว่า
เปา้หมาย

1.วางแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ครอบคลุม
พื้นที่และตามกําหนดเวลา 
    2.วางแผน
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรให้
ครอบคลุมหน่วยงานและ
เป็นไปตามกําหนดเวลา 3.
จัดทําแผ่นพับและ
โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์
ส่งไปยังหน่วยงานดังกล่า

แผน

4 5 สูง 

ผล
ด้านพันธกิจสัมพันธ์
2.การสรา้ง
เครอืข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัต ิเพื่อ
รว่มกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ

ใ

จํานวนหมู่บ้านใน
จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตําบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สําคัญเพื่อใชใ้นการ
พัฒนาท้องถิ่น (4 
หมู่บ้าน)

วางแผนกจิกรรมพันธกิจ
สัมพันธอ์ย่างต่อเนื่อง โดย
เนน้กจิกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
เพื่อความยั่งยืน เนน้
ประโยชน์ของชุมชน และ
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใหม้าก
ขึ้น

แผน

3 3 0-9 ความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้



ผล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)       ด้านการดําเนินงาน(O      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C)

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)
ระยะเวลาดําเนินการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้

(18)
ระดับความ

เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)
ไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (7) :

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี (7): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :
- -

ภารกิจด้านการเงิน

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับตอ่ประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สรา้งระบบการบรหิารงานตาหลักธรรมาภิบาลเชิงรุก -
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กิจกรรมควบคุม
ที่มีอยู่

ผลการประเมิน
กิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกิด

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการควบคุมที่มีอยู่)

แนวทางการ
จัดการ

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา

ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

ด้านการนําโครงการไปปฏิบัติ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา มีโครงการ
ตั้งแตร่้อยละ 80 ขึ้นไปที่
บรรลุเป้าหมายระดับ
ผลผลิต แต่ไม่เกดิผลลัพธ์/
ไมม่ขี้อมูลผลลัพธ์

ผูร้ับผิดชอบ
โครงการไม่
สามารถวัด
ผลลัพธ์ในชว่ง
การดําเนินการ
โครงการได้ทันที 
ต้องรอชว่ง
ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 
สัปดาหจ์งึจะเห็น
ผลลัพธ์ระยะสั้น

ร้อยละของ
โครงการที่ไม่
เกดิผลลัพธ์/ไม่มี
ข้อมูลผลลัพธ์

พยายามให้
ผูร้ับผิดชอบ
โครงการสร้าง
มาตรวัดที่
สามารถวัด
ผลลัพธ์ได้ในชว่ง
ระยะเวลา
ดําเนินการแล้ว
เสร็จ

สามารถวัดผลลัพธ์ได้
เพียงบางโครงการ
เท่านั้น

3 4 สูง จัดดําเนินการ
เขียนโครงการ
ล่วงหน้า เพื่อหา
แนวทางการ
วัดผลลัพธ์ให้
สอดคล้องกับ
การดําเนินการที่
กําหนด

รองคณบดีทุกฝ่าย พ.ย.-63

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)    ด้านการดําเนินงาน (O)   ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัตติามกฏระเบยีบ (C)
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน มหาวิทยาลัย โอกาสเกิด กระทบ
ด้านการนําโครงการไปปฏิบัติ
ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ
ในปีที่ผา่นมา 
มีโครงการ
ตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไปที่
บรรลุ
เปา้หมาย
ระดับผลผลิต
 แต่ไม่เกิด
ผลลัพธ/์ไมม่ี
ข้อมูลผลลัพธ์

ร้อยละของโครงการที่
ไม่เกิดผลลัพธ์/ไมม่ี
ข้อมูลผลลัพธ์

จัดดําเนินการเขียน
โครงการลว่งหนา้ 
เพื่อหาแนวทางการ
วัดผลลัพธใ์ห้
สอดคล้องกับการ
ดําเนินการที่กําหนด

3 4 สูง  

ผล

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

เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)

ระยะเวลาดําเนินการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบรหิาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)       ด้านการดําเนินงาน(O)      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C)
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ความเสี่ยงกฏ ระเบียบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

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

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (6) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน (7) :

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้าม)ี (7): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน (8) :
- -

ภารกิจด้านการปฏบิัตติามกฏ ระเบียบ

ชื่อส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 2564 (2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและเป็นที่ยอมรับตอ่ประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สรา้งระบบการบรหิารงานตาหลักธรรมาภิบาลเชิงรุก -
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicator : KPI)

กิจกรรมควบคุม
ที่มีอยู่

ผลการประเมิน
กิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
โอกาสเกิด

ระดับ
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
 (หลังการควบคุมที่มีอยู่)

แนวทางการ
จัดการ

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา

ดําเนินการและ
กําหนดเสร็จ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มี
การใชข้้อมูลบุคลากรโดย
ไม่ได้ผ่านความยินยอมจาก
เจา้ของของข้อมูล รวมทั้งการ 
share ข้อมูลส่วนตัวของ
บุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล 
เช่น เบอร์โทรศัพธ์ e-mail 
และรูปภาพ ผลงานที่มลีขิสทิธ์
 ผลการประเมนิ Statement 
เงินเดือน เป็นต้น

ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิส่วน

บุคคล

จํานวนของข้อมูลที่
ถูกนําไปเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับความ
ยนิยอมจากเจา้ของ
ข้อมูล

เอกสารสําคัญ
ส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการพทิักษ์
สิทธิของบุคลากร
ไว้แล้ว

การคุม้ครองสิทธิส่วน
บุคคลของ
มหาวิทยาลัยเป็น
รูปแบบการบริหาร
ภายในของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
แต่ยังไม่ได้นําไปสู่
ระบบการบริหารงาน
ในส่วนของคณะฯ 
และหน่วยงานย่อย

=F4:K4สูงมาก 5 สูงมาก 1. ปชส. พรบ.
คุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้
บุคลากร
รับทราบทุกคน
2. กําหนด
นโยบายของ
คณะฯ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการ
คุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิัย

พ.ย. 63-ม.ค.64

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S)    ด้านการดําเนินงาน (O)   ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัตติามกฏระเบยีบ (C)
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เหตุการณ์ ตัวชี้วัดความ กิจกรรมการ แผน
ความเสี่ยง เสี่ยง (Key Risk บริหารจัดการ /ผล

Indicators(KPI) ความเสี่ยง
rs : KRI) (13) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับผล

(11) (12) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โอกาสเกิด ผลกระทบ ความเสี่ยง ส่วนงาน มหาวทิยาลัย โอกาสเกิด กระทบ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ.
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล มี
การใช้ข้อมูลบุคลากรโดยไม่ได้
ผ่านความยินยอมจากเจ้าของ
ของข้อมูล รวมทัง้การ share 
ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรโดย
ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
เจา้ของข้อมูล เช่น เบอร์
โทรศัพธ ์e-mail และรูปภาพ 
ผลงานที่มีลิขสิทธ์ ผลการ
ประเมนิ Statement เงินเดอืน 
เป็นต้น

จํานวนของขอ้มูลที่ถูก
นําไปเผยแพรโ่ดยไมไ่ด้
รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล

1. ปชส. พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้บุคลากร
รับทราบทุกคน
2. กําหนดนโยบาย
ของคณะฯ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล

-

3 5 สูงมาก  

ผล

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

เสี่ยง

(14) (15) (16) (17)

ระยะเวลาดําเนนิการ ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร ส่งผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยงหลังการบรหิาร ผลลัพธ์ที่ได้
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ จัดการความเสี่ยง (Outcome)

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 2564
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :       ด้านกลยุทธ์ (S)       ด้านการดําเนินงาน(O)      ด้านการเงิน (F)       ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (C)
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