
ผลกระทบ โอกาสเกดิ ความเส่ียง ผลกระทบ โอกาสเกิด ความเส่ียง

ความเสี่ยงด้านการ
บริหารแผน (s)

S1 ระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการไม่ตรงกับ
เวลาที่กําหนดใน กนผ.01

3 4 สูง 2 2 น้อย ลดลง

O1 จํานวนนักศึกษาลดลง 4 4 สูงมาก 4 4 สูงมาก เท่าเดิม
O2 การพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร 3 3 สูง 3 2 น้อย ลดลง
O3 การมีงานทําของบัณฑิต 3 3 สูง 3 3 สูง เท่าเดิม

O4 การพัฒนาคุณวุฒิ
และคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์
 ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยผ์ู้สอนเพื่อทดแทน
การเกษียณอายุ

3 3 สูง 3 2 น้อย ลดลง

O5 จํานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสัน้ 5 หลักสูตรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

4 5 สูงมาก 4 5 สูง เท่าเดิม

O6 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยนื

3 3 สูง 3 3 สูง เท่าเดิม

ความเสี่ยงด้านการ
วิจัย (F)

F1 จํานวนทุนวิจัยหรอืจํานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก
ภายนอก

3 4 สูง 3 3 สูง เท่าเดิม

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)

F2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผา่นมา มีโครงการ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปที่บรรลุเป้าหมายระดับผลผลิต 
แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มีข้อมูลผลลัพธ์

3 4 สูง 3 4 สูง เท่าเดิม

ความเสี่ยงด้านกฏ 
ระเบียบ (C)

C1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ พรบ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มีการใช้ข้อมูลบุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความยินยอมจาก
เจ้าของของข้อมูล รวมทั้งการ share ข้อมูลส่วนตัวของ
บุคลากรโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล 
เช่น เบอร์โทรศัพท ์e-mail และรูปภาพ ผลงานที่มี
ลิขสิทธิ์ ผลการประเมิน Statement เงินเดือน เป็นต้น

3 5 สูงมาก 3 3 สูง ลดลง

สถานะความ
เสี่ยง

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความเสี่ยงด้านพันธ
กิจสัมพันธ์ (O)

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน  พบวา่ คณะมีการบริหารความเสี่ยงตามแผน ทั้งหมด 10 ความเสี่ยง 
ผลการดําเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการมีระดับลดลง จํานวน  4 ความเสี่ยง (ร้อยละ 40)  คอื  ความเสี่ยงด้านการบริหารแผน  S1 ลดลงจากระดับสูง เป็น
ระดับน้อย ความเสี่ยงด้านวิชาการ O2 ลดลงจากระดับสูง เป็น ระดับน้อย  O4 ลดลงจากระดับสูง เป็น ระดับน้อย และ ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ C1 ลดลงจากระดับสูงมาก เป็น 
ระดับสูง 
สําหรับผลการดําเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการมรีะดับความเสี่ยงเท่าเดิม มีจํานวน 6 ความเสี่ยง (ร้อยละ 60) ดังนี้
         1. ความเสี่ยงด้านวิชาการ O1 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูงมาก และO3 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง
         2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย  F1 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง
         3. ความเสี่ยงด้านพันธกิจสัมพันธ์  O5 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูงมาก และ O6 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง
         4. ความเสี่ยงด้านการเงิน  F2 ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง
         

ความเสี่ยงด้าน
วิชาการ (O)
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยดึหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

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 พัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการการตลาดให้

เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนเปา้หมาย โดย

ใชก้ารบูรณาการแบบออนไลน์ 

และออฟไลน์ (โครงการเร่งด่วน) 

(ต.ค.63-ม.ิย.64) 

อยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษา  

ข้อมูลผู้สมัคร ไตรมาสท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio และรอบ โควตา นักศึกษาระดับปรญิญา

ตร ีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ จำนวนผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ท้ังสิ้น 127 คน ชำระค่าสมัคร 65 คน ข้อมูล ณ 

วันท่ี 20 เมษายน 2564 รายละเอียดดังน้ี  

 1) หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 94 ชำระค่าสมัคร 52 คน  

 2) หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล จำนวนผู้สมัคร 16 ชำระค่าสมัคร 10 คน 

 3) หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอ้ม จำนวนผู้สมัคร 7 ชำระค่าสมัคร 0 คน 

 4) หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม จำนวนผู้สมัคร 10 ชำระค่าสมัคร 3 คน 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : คณะฯ จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กรโดยเพิ่มวิธีการเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัคร

นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คของคณะ และสาขาวิชา เว็บไซต์คณะฯ รวมถงึ

ส่งจดหมายและโบว์ชัวร์การรับสมัครไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน อบต. อบจ. โรงพยาบาล รพ.สต. ฯลฯ 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

4 4 สูงมาก 4 4 สูงมาก 

** ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับท่ีสูงมาก เนื่องจากจำนวนนักศึกษารับเข้ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

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  (โครงการ

เร่งด่วน) (ม.ค.-ม.ีค.64) 

 

มกีารดำเนินงานการพัฒนา/ทบทวนหลักสูตร รอ้ยละ 50 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 1) จัดกิจกรรม KM การนำ blended Learning สู่การปฏิบัติ สำหรับอาจารย์คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันกับวิทยากรดำเนินการในวิธีการนำการนำ blended 

Learning ไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน  เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 

2) จัดกจิกรรมพัฒนาหลักสูตร แบบ blended Learning เมื่อวันท่ี 29-30 เมษายน 2564 โดยอาจารย์นำ

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับปรุงกระบวนการ วิธกีารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 สูง 3 2 น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

O3 การมงีานทำของบัณฑิต 

 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของบัณฑิตท่ีมงีานทำในปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 3 โครงการศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

และความงาม  (ก.ค.64) 

กจิกรรมที่ 4 การเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการทำงานใน

สถานพยาบาล (ต.ค.63)  

กจิกรรมที่ 6 การพัฒนานักศึกษา

เพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ งาน และทักษะการทํางาน

ด้านสาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับ

ชุมชน (เม.ย.-มิ.ย.64) 

กจิกรรมที่ 9 ศึกษาดูงานนอก

สถานที่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม (ม.ค.-มี.ค.64) 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มกีารกำหนดช่วงเวลาในการพระราชทานปรญิญาบัตรทางคณะฯ จึงยังไม่

สามารถสำรวจการมีงานทำของนักศึกษาได้  

กจิกรรมที่ดำเนินการ : มกีารดำเนินงานและจำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม 4 การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่

วิชาชีพเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล ดำเนินการเมื่อวันท่ี 17 และ 19-20 ต.ค.63 

กจิกรรมท่ียังไม่ได้ดำเนินการ : มี 1 กจิกรรม คอื  

กจิกรรมที่ 9 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) 

กจิกรรมที่ 3 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและความงาม  (จะดำเนินการในเดือน ก.ค.64) 

กจิกรรมที่ 6 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการเรียนรู้ งาน และทักษะการทํางานด้าน

สาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับชุมชน (จะดำเนินการในเดือนเม.ย.-มิ.ย.64)) 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 สูง 3 3 สูง 

 

 

 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

O4 การพัฒนาคุณวุฒิ 

และคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร หรืออาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรอื

อาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทนการ

เกษียณอายุ 

 

ตัวชี้วัด :  

ร้อยละของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร หรืออาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิ

และคุณสมบัติ  

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฯ ได้รับการพัฒนาให้มี

คุณวุฒิและคุณสมบัติเพื่อทดแทน

การเกษียณอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 2 การแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูเ้พื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ (พ.ย.-ธ.ค.64) 

 

 

 

ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ ในรอบ 6 เดอืน พบว่า ไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตร/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (รอ้ยละ 

0.00) ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ/

ลาออก มรีายละเอียด ดังน้ี 

 1. คณะฯ ดำเนินการรับสมัครอาจารย์มาเพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออก โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 

ตำแหน่งทางวิชาการและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 4 คน คือ 1) รศ.ดร.พรรณี บัญชร

หัตกิจ (หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ) 2) อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ (หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข

ศาสตร์) 3) อ.ว่าท่ีร้อยตรศิีรชิัย จันพุ่ม (หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 4) อ.พญ.สริภัทรา ทองสว่าง 

(วท.บ.สุขภาพและความงาม) 

 2. มีอาจารย์ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน คือ ผศ.นัชชา ยันติ และอยู่

ระหว่างการพิจารณา 1 คน คอื อ.กรชิ เรอืงไชย (อาจารย์หลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล) 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : ได้ดำเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้

ดำเนินการเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 สูง 3 2 น้อย 

 

 

 

 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

ด้านการเงิน 

F1 จำนวนทุนวิจัยหรือจำนวนเงินทุน

วิจัยท่ีได้รับจากภายนอก 

ตัวชี้วัด :  

1.ค่าเฉลี่ยจำนวนทุนวิจัยหรือจำนวน

เงินทุนวิจัยท่ีไดร้ับจากภายนอก 

2.จำนวนครั้งท่ีไดร้ับทุนวิจัยจาก

ภายนอกหรอืการรับจา้งทำงานวิจัย

ให้กับหน่วยงานภายนอก 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากิจกรรมเพื่อ

สร้างรายได้การวิจัยใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมาย (โครงการ

เร่งด่วน)  (ก.ค.-ก.ย. 64) 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

ไตรมาส 2 คณะฯ มีอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วจิัยและ

นวัตกรรม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 จากจำนวนอาจารย์ทัง้หมด จำนวนเงินทุนสนับสนุน ทั้งสิน้ 

290,100 บาท 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 4 สูง 3 3 สูง  

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ความเส่ียง : ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

O5 จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ระยะสั้น 5 หลักสูตรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 5 หลักสูตรเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกำหนด  

1.วางแผนประชาสัมพันธ์

หลักสูตรให้ครอบคลุมพื้นท่ีและ

ตามกำหนดเวลา 

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ไดแ้ก่ ไลน์กลุ่ม 

Facebook และเว็ปไซต์ของคณะ/

มหาวิทยาลัย 

3.จัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงาน 

เช่น สมาคมนักบรหิาร

โรงพยาบาล สมาคมวิชาชีพ

คณะฯ มหีลกัสูตรระยะสั้น ทัง้หมด 5 หลกัสูตร ดังนี ้ 

1) หลักสูตรผู้ดำเนนิการดูแลผู้สงูอายุ 130 ชั่วโมง (เป้าหมาย 40 คน) 

2) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (เป้าหมาย 20 คน) 

3) นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชัว่โมง (เป้าหมาย 20 คน) 

4) หลักสูตรการสุขาภบิาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกจิการและผู้สัมผัสอาหาร (เป้าหมาย 20 คน) 

5) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (เป้าหมาย 40 คน)  

กจิกรรมที่ดำเนินการ :   

1) คณะฯ ไดด้ำเนนิการจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งไปช่องทางต่าง ๆ เช่น LINE 

Facebook Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

สาธารณสุข ชมรมสาธารณสุข

แห่งประเทศไทย สมาคมหมอ

อนามัย และจัดทำไวนิลขนาด

ใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์บรเิวณ

ทางเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) หลักสูตรผู้ดำเนนิการดูแลผูสู้งอายุ 130 ชั่วโมง จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม 25 คน (ร้อยละ 

62.50) จะสิน้สุดการรับสมัคร (รุ่นท่ี 1) ในวันท่ี 24 พ.ค.64 และคาดว่าจะดำเนนิงานอบรม(ออนไลน์)

ในช่วงเดอืนม.ิย.64 

3) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม 0 คน (ร้อยละ 0.00) 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงยังไม่สามารถดำเนนิการได ้ 

4) นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จำนวนผูส้มัครเข้าร่วมอบรม 0 คน (ร้อยละ 0.00) เนื่องจาก

สถานการณ์ COVID-19 จึงยังไม่สามารถดำเนินการได ้  

5) หลักสูตรการสุขาภบิาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกจิการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

อบรม 0 คน (ร้อยละ 0.00) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงยังไม่สามารถดำเนนิการได ้

6) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม 0 คน (ร้อยละ 0.00) อยู่ระหว่าง

การวางแผนรับสมัครและกำหนดวันอบรม 
 ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

4 5 สูงมาก 4 4 สูง  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นความเส่ียง/การจัดการ

ความเส่ียง/ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรมจัดการ 

ความเส่ียง 
การดำเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ/

กำกับดูแล 

O6 การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก

ปฏบัิติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม

พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง

อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด :  

จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสระแก้วท่ีมีฐานข้อมูล

ตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญ

เพื่อใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่น (4 

หมู่บ้าน) 

 

  

 

 

 

 

 

1.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนและท้องถิ่น ปงีบประมาณ 

2564 

2. โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 

ตำบล (U2T) 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติโครงการเรยีบร้อยแลว้ 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำหนดเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 2564 

โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (U2T) อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

มกีารวางแผนเพื่อสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลัง

ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได ้จำนวน 6 ชุมชน ไดแ้ก่ 1. ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี 2. ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 3. ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธาน ี4. ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 5. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมอืง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ 6. ตำบลโคกชา้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 3 สูง 3 3 สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

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 

 

จัดกิจกรรมให้มีการเขียน

โครงการท้ังหมดให้เสร็จ ภายใน

เดอืนตุลาคม 2563 

 

 

ดำเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : 

คณะฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีการเขียนโครงการท้ังหมดให้เสร็จ เมื่อเดอืนตุลาคม 2563 
 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 4 สูง 2 2 น้อย  

- รองคณบดี

ฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

ความเส่ียง : ด้านการเงิน (F) 

F2 ผลการใชจ้่ายงบประมาณในปี

ท่ีผ่านมา มีโครงการต้ังแต่รอ้ยละ 

80 ขึน้ไปท่ีบรรลุเปา้หมายระดับ

ผลผลิต แต่ไม่เกิดผลลัพธ์/ไม่มี

ข้อมูลผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด :  

รอ้ยละของโครงการท่ีไม่เกิดผล

ลัพธ์/ไม่มีข้อมูลผลลัพธ์ 

 

 

 

 

จัดดำเนินการเขียนโครงการ

ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางการ

วัดผลลัพธ์ให้สอดคลอ้งกับการ

ดำเนินการท่ีกำหนด 

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

ฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดอืน ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

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. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้บุคลากรรับทราบ

ทุกคน 

2. กำหนดนโยบายของคณะฯ ใน

เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (พ.ย. 63-ม.ค.64) 

ผลดำเนินงานในรอบ 6 เดอืน คณะฯ ไม่มกีารร้องเรยีนเรื่องจำนวนของข้อมูลท่ีถูกนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับ

ความยินยอมจากเจา้ของข้อมูล 

กจิกรรมที่ดำเนินการ : คณะฯ ดำเนินการ เผยแพร่Infographic ความรูเ้กี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล ให้บุคลากรรับทราบทุกคนผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะ 

ระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง ระดับความเส่ียงหลังการบริหารจัดการความเส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

ระดับ

ผลกระทบ 

ระดับโอกาส

เกิด 

ระดับความ

เส่ียง 

3 5 สูงมาก 3 3 สูง 

 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

 

 


