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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้คณะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะฯ มีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ ยวข้องเสมอ คณะฯ จึงคำนึงถึง

ความเสี่ยงและหาวิธีปรับลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะยอมรับได้ เป็นการบริหารงานที่ใช้การคาดการณ์และมองภายในอนาคตที่อาจจะเกิ ด ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

เสี่ยง ประจำปงีบประมาณ 2564 (รอบ 3 เดอืน) รายละเอยีดดังตาราง 1 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนนิงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 3 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยดึหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความเส่ียง : ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

O1 จำนวนนักศึกษาลดลง 

 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของหลักสูตรท่ีรับนักศึกษา

ไม่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ท้ังหมด 225 คน 

แผนการรับนักศึกษา 

- ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 80 คน 

- ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 35 คน 

- วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม 35 คน 

- วท.บ.สุขภาพและความงาม 35 คน 

 

กิจกรรม 1 พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน

เป้าหมาย โดยใชก้ารบูรณาการแบบ

ออนไลน์ และออฟไลน์ (โครงการ

เร่งด่วน) (ต.ค.63-ม.ิย.64) 

อยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษา  

ข้อมูลผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2564รอบ Portfolio นักศึกษาระดับปริญญาตร ีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ 

จำนวนผู้สมัครท้ังส้ิน 76 คน ชำระค่าสมัคร 38 คน ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ม.ค.64 รายละเอียดดังนี ้ 

 1) หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 56 ชำระค่าสมัคร 26 คน  

 2) หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล จำนวนผู้สมัคร 9 ชำระค่าสมัคร 7 คน 

 3) หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอ้ม จำนวนผู้สมัคร 7 ชำระค่าสมัคร 5 คน 

 4) หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม จำนวนผู้สมัคร 4 ชำระค่าสมัคร 0 คน 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : คณะฯ มีการวางแผนกิจกรรมสื่อสารองค์กร  
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

4 4 สูงมาก 4 4 สูงมาก 

  

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

พันธกิจ

สัมพันธ์ 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

O2 การพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร 

(ให้ดูจำนวนหลักสูตรท่ีนักศึกษา

จะมีแนวโน้มลดลงหรอืการรับ

นักศึกษาต่ำกว่าแผนฯ เกินร้อยละ 

20 ต่อเนื่อง ตัง้แต่ 3 ปี ขึน้ไปว่า

ได้รับการพัฒนาหรอืไม่) 

 

ตัวชี้วัด :  

จำนวนหลักสูตรท่ีได้รับการ

พัฒนา/ทบทวน 

กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตร แบบ 

blended Learning  (โครงการเร่งด่วน) 

(ม.ค.-ม.ีค.64) 

 

ยังไม่มีการดำเนินงานการพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร  

กจิกรรมที่ดำเนินการ :  

คณะฯ มีการกำหนดแผนจัดทำกิจกรรม พัฒนาหลักสูตรแบบ blended Learning ซึ่งจะดำเนินการใน    

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-ม.ีค.64) 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 ปานกลาง 3 3 ปานกลาง  

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

O3 การมงีานทำของบัณฑิต 

 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของบัณฑิตท่ีมงีานทำตรง

กับสาขาที่จบการศึกษาในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 โครงการศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความ

งาม  (ก.ค.64) 

กิจกรรมท่ี 4 การเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่

วิชาชีพเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล 

(ต.ค.63)  

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนานักศึกษาเพื่อ

เสริมสร้าง ประสบการณ์ในการเรียนรู ้

งาน และทักษะการทํางานดา้น

สาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับชุมชน (เม.ย.-

ม.ิย.64)) 

กิจกรรมท่ี 9 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อ

พัฒนาองค์ความรูด้า้นอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม (ม.ค.-ม.ีค.64) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มกีารกำหนดช่วงเวลาในการพระราชทานปรญิญาบัตรทางคณะจงึยังไม่

สามารถสำรวจการมีงานทำของนักศึกษาได้  

กจิกรรมที่ดำเนินการ :  

กิจกรรม 4 การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล ดำเนินการเมื่อวันท่ี 17 

และ 19-20 ต.ค.63 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

4 4 สูงมาก 4 4 สูงมาก 

 

 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

O4 การพัฒนาคุณวุฒิ 

และคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร หรืออาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรอื

อาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทนการ

เกษียณอายุ 

 

ตัวชี้วัด :  

ร้อยละของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร หรืออาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอือาจารย์

ผู้สอน ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฯ ได้รับการพัฒนาให้มี

คุณวุฒิและคุณสมบัติเพื่อทดแทน

การเกษียณอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 2 การแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูเ้พื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

(พ.ย.-ธ.ค.64) 

 

 

 

ยังไม่ได้ดำเนินการ   

กจิกรรมที่ดำเนินการ :  

กำหนดจัดกิจกรรม 2 การแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยจะดำเนินการในเดอืน

มกราคม 2564 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 ปานกลาง 3 3 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ด้านการเงิน 

F1 จำนวนทุนวิจัยหรือจำนวน

เงินทุนวิจัยที่ไดร้ับจากภายนอก 

 

ตัวชี้วัด :  

1.ค่าเฉลี่ยจำนวนทุนวิจัยหรือ

จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก

ภายนอก 

2.จำนวนครั้งท่ีได้รับทุนวิจัยจาก

ภายนอกหรอืการรับจา้งทำงาน

วิจัยใหก้ับหน่วยงานภายนอก 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อสรา้ง

รายได้การวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

(โครงการเร่งด่วน)  (ก.ค.-ก.ย. 64) 

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล  

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

1.ไตรมาส 1 คณะฯ มีอาจารย์เสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัย จำนวน 14 คนคิด

เป็นร้อยละ 76.19 จากจำนวนอาจารย์ท้ังหมด  

2.ค่าเฉลี่ยจำนวนทุนวิจัยหรือจำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอก อยู่ระหว่างรวบรวบข้อมูล  
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 4 สูง 3 3 สูง  

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ความเส่ียง : ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

O5 จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ระยะสั้น 5 หลักสูตรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 5 หลักสูตรเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกำหนด  

1.วางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้

ครอบคลุมพื้นท่ีและตามกำหนดเวลา 

2.วางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้

ครอบคลุมหน่วยงานและเป็นไปตาม

กำหนดเวลา 

3.จัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงาน เช่น 

สมาคมนักบรหิารโรงพยาบาล สมาคม

วิชาชีพสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุข

แห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย 

 

ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นได ้เนื่องจากต้องเลื่อนการดำเนินการ เพราะ

สถานการณ์ COVID-19 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

จัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งไปช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค  

 ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

4 5 สูง 4 5 สูง  

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

พันธกิจ

สัมพันธ์ 
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ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

O6 การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก

ปฏบัิติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม

พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง

อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด :  

จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูล

ตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญ

เพื่อใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น (4 

หมู่บ้าน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนประชาสัมพันธ์หลักส ูตรให้

ครอบคลุมพื้นท่ีและตามกำหนดเวลา 

อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

มกีารวางแผนเพื่อสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ

เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ 1. ตำบลสวนพรกิไทย อำเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธาน ี2. ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 3. ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาด

หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี4. ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 5. ตำบล

สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ 6. ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 ปานกลาง 3 3 ปานกลาง  

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

พันธกิจ

สัมพันธ์ 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง (รอบ 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564              คณะสาธารณสุขศาสตร์_มรว 

6 

 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ความเส่ียง : ด้านกลยุทธ ์(S) 

S1 ระยะเวลาการดำเนินการตาม

โครงการไม่ตรงกับเวลาที่กำหนด

ใน กนผ.01 

 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของโครงการท่ีไม่สามารถ

ดำเนินการตามระยะเวลาที่

กำหนดในแต่ละไตรมาส 

 

จัดกิจกรรมให้มีการเขียนโครงการ

ท้ังหมดให้เสร็จ ภายในเดอืนตุลาคม 

2563 

 

 

ดำเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

คณะฯดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีการเขียนโครงการท้ังหมดให้เสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 4 สูง 2 2 น้อย  

- รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร

และการ

วางแผน 

ความเส่ียง : ด้านการเงิน (F) 

F2 ผลการใชจ้่ายงบประมาณในปี

ท่ีผ่านมา มีโครงการต้ังแต่รอ้ยละ 

80 ขึน้ไปท่ีบรรลุเปา้หมายระดับ

ผลผลิต แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มี

ข้อมูลผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของโครงการท่ีไม่เกิดผล

ลัพธ์/ไม่มีข้อมูลผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

จัดดำเนินการเขียนโครงการล่วงหน้า 

เพื่อหาแนวทางการวัดผลลัพธ์ให้

สอดคลอ้งกับการดำเนินการที่กำหนด 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

คณะฯ จัดให้มีการดำเนินการเขียนโครงการล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางการวัดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับการ

ดำเนินการท่ีกำหนด 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 4 สูง 3 4 สูง  

- รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร

และการ

วางแผน 
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ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

ความเส่ียง : ด้านกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) 

C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มกีารใช้

ข้อมูลบุคลากรโดยไม่ไดผ้่านความ

ยินยอมจากเจา้ของของข้อมูล 

รวมท้ังการ share ข้อมูลส่วนตัว

ของบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความ

เห็นชอบจากเจา้ของข้อมูล เช่น 

เบอร์โทรศัพท์ e-mail และรูปภาพ 

ผลงานท่ีมลีขิสิทธิ์ ผลการประเมนิ 

Statement เงินเดอืน เป็นต้น 

ตัวชี้วัด :  

จำนวนของข้อมูลท่ีถูกนำไป

เผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม

จากเจา้ของข้อมูล 

1. ปชส. พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ให้บุคลากรรับทราบทุกคน 

2. กำหนดนโยบายของคณะฯ ในเรื่อง

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(พ.ย. 63-ม.ค.64) 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : - 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 5 สูงมาก 3 5 สูงมาก  

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

 

 


