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การด าเนนิงาน แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2564-2566) 

************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ 

การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้

สภาวะการด าเนนิงานของทุกๆองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น

ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ

องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสมดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะท าให้

เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ

ยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมรีะบบ 

  

2. วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความเสี่ยง 

1) เพื่อวางแผนปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

2) เพื่อให้มกีารปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
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3. เป้าหมาย 

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผดิชอบ 

 

4. ประโยชน์ของการบรหิารความเสี่ยง 

 1) เป็นเครื่องมอืที่ส าคัญในการบริหารงานคณะ 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มปีระโยชน์ตอ่การบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร 

3) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

5. นิยามความเสี่ยง 

5.1 ความเสี่ยง (Risk)  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด

ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 

การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 

(Impact)ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยงสามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้ 

      1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  

      2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณท์ี่สง่ผลกระทบต่อการด าเนนิงาน หรอื นโยบาย  

      3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณเ์สี่ยง 

5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

     การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม

กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 

      ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับ

ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ 
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และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ การเงนิ และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมสี่วนร่วมในการ

บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

 

6. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ

จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ

จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง สสนก. มขีั้นตอนหรอืกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก 

1) ระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ดว้ยว่าเหตุการณน์ั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึน้ได้อย่างไร 

2) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 

โดยอาศัยเกณฑม์าตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสนิใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3) จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ

ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ

ปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการ

ก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัติการนัน้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4) รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝา่ยบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

5) ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพื่อให้

มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 

มาตรการหรอืกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 

เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กร

มีการบริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เนื่อง 

6) ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ

เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึน้ 
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ประเภทความเสี่ยง หมายถึง การจ าแนกประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน  

1. ดานกลยุทธ  

2. ดานการปฏิบัติงาน  

3. ดานการเงนิ และ/หรือ 

4. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

5. ดานเหตุการณ ภัยพิบัติ / อันตราย  

6. ดานธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ 

สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุหรอืที่มาของความเสี่ยงที่จะท าใหโครงการ/กิจกรรม  

ไมบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไว แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ 

1. ปจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดลอมภายในหนวยงานหรอืมหาวิทยาลัยที่สงผลท าใหเกิดความเสี่ยง 

2. ปจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานหรอืมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่ไม

อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
 

ผลกระทบของความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบความเสี่ยงในแตละดา้น ดังนี้ 

1. ผลกระทบคุณภาพการศกึษา (การเรียน การสอน)  

2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ผลกระทบคุณภาพการวิจัย 

4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

5. ผลกระทบชื่อเสียง 

6. ผลกระทบดานกฎหมายและกฎระเบียบ 

การควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน หมายถึง การระบุถึง กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินอยูในปจจุบัน

เพื่อควบคุมความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความ

เสี่ยงกอนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรอื ระดับความเสี่ยงกอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โอกาส (O) x ผลกระทบ (I) = ระดับความเสี่ยง 

โดยก าหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับ 1 คอื โอกาส หรือ ผลกระทบนอยมาก 

ระดับ 2 คอื โอกาส หรอื ผลกระทบนอย 

ระดับ 3 คอื โอกาส หรือ ผลกระทบปานกลาง 

ระดับ 4 คือ โอกาส หรอื ผลกระทบสูง 

ระดับ 5 คอื โอกาส หรือ ผลกระทบสูงมาก 

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง ) แบงเปน 5 ระดับ นอยมาก นอย ปานกลาง  

สูง และสูงมาก มีความหมายดังนี้ 
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การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่น าไปใชในการบริหารจัดการ ใหระดับโอกาส

หรอืผลกระทบจากความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง  

(4T’s Strategies) ม ี4 แบบ ไดแก 

1. Terminate (การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอให

เกิดความเสี่ยง 

2. Transfer (การโอนหรือรวมกันจัดการความเสี่ยง) การโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียง 

บางสวนไปยังผูอื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นไดเปนอยางดี หรือรวมมือกันจัดการโดยแบงความ

เสี่ยงบางสวนใหแกหนวยงาน/องคกรอื่น 

3. Treat (การลดความเสี่ยง) การด าเนินการโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง 

4. Take (การยอมรับความเสี่ยง) การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาการปฏิบัติงานภายใตระดับ

ความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถยอมรับได ในกรณีที่คาใชจายในการจัดการสูงมากเกินไป งบประมาณ

ไมเพียงพอ หรอื ไมคมุประโยชน 

วิธีบรหิารความเสี่ยง หมายถึง มาตรการที่จะด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม 

ก าหนดเสร็จ หมายถึง ก าหนดเวลาเสร็จสิน้ในการด าเนินงานตามวิธีบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว 

ผูรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงาน/สวนงานที่รับผดิชอบโครงการหรอืกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน หมายถึง การสรุปผลจากการด าเนินงาน ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง 

ที่ก าหนดไววาสามารถท าใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลวหรอืไมอยางไร 
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ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส xผลกระทบ) หมายถึง การประเมิน

โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดอืน และ 12 เดือน 

หมายเหตุ หมายถึง การระบุถึงสถานะของความเสี่ยงแตละประเด็นหลังการบริหารจัดการ 

แบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงหมดไป  

2. ความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว ควบคุมความเสี่ยงตามวิธีบริหารความเสี่ยง 

ที่มอียูตอไป 

3. ความเสี่ยงยังอยู ในระดับสูงหรือสูงมาก ควบคุมความเสี่ยงตามวิธีบริหารความเสี่ยง 

ที่ก าหนดไวตอไป หรอืก าหนด/แกไขวิธีบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ………....................คณะสาธารณสุขศาสตร.์.............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ    1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวตักรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย หลักสูตรได้มาตรฐานวชิาชีพ 

กลยุทธ ์ ผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ เป็น Community Change Agent 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรด้าน

สาธารณสุขไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ความเสี่ยงดา้น

กฎหมาย/ระเบียบ 

(Compliance) C 

ปัจจัยภายใน 

 -จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพปัจจัยภายนอก 

- ความชดัเจน แน่นอนของ

มาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข 

9.ผลกระทบด้าน

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบั 

1 ส่งเสรมิพฒันา

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรให้ได้ใบ

ประกอบวิชาชีพ 

2X4=8 

เสี่ยงสูง 

ติดตาม ตรวจสอบผู้รับ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรให้ผ่านการ

สอบวิชาชีพทุกเดือน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรมีใบ

ประกอบวิชาชีพ 3 

คนต่อหลกัสูตร 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

(....................ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร.สมคิด  จูหวา้........................)   

ต าแหนง่ ..............คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์.............. 

         วัน ……30...…. เดอืน ......สิงหาคม...... พ.ศ. .....2564...... 
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แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรด้านสาธารณสุขไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพทุกคน หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑป์ระเมินมาตรฐานวิชาชีพนิสิตไม่สามารถประกอบวชิาชีพได้ 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพจ านวน 4 คน นิสิตไม่สามารถประกอบวชิาชีพได้รอหลักสูตรปรับปรุงภายในระยะเวลา 1 ปี 

3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพจ านวน 3 คน นิสิตไม่สามารถประกอบวชิาชีพได้รอหลักสูตรปรับปรุงภายในระยะเวลา 6 เดือน 

2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพจ านวน 2 คน นิสิตไม่สามารถประกอบวชิาชีพได้รอหลักสูตรปรับปรุงภายในระยะเวลา 3 เดือน 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพจ านวน 1 คน นิสิตไม่สามารถประกอบวชิาชีพได้รอหลักสูตรปรับปรุงภายในระยะเวลา 1 เดือน 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งเสริมให้อาจารย์ในกลุ่มวิชาชีพของสาขาวิชา จ านวน 3 สาขาวิชา  ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ และ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ใหม้ีใบประกอบวิชาชีพ 3 คนต่อหลักสูตร ได้จ านวน 2 หลักสูตรคือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม  ผา่นจ านวน 1 คน ท าให้ระดับความเสี่ยงจากระดับ เสี่ยงสูง (2X4=8)ในปัจจุบัน เป็นความเสี่ยง ระดับน้อย (2X2=4)  

และคณะจะด าเนินการลดระดับความสี่ยงตอ่ไป
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ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

(....................ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร.สมคิด  จูหวา้........................)   

ต าแหนง่ ..............คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์.............. 

         วัน ……30...…. เดอืน ......สิงหาคม...... พ.ศ. .....2564......

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ………....................คณะสาธารณสุขศาสตร.์.............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ    1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ ดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ค่าเปา้หมาย รับนสิิตปีการศึกษา 2565 

กลยุทธ ์ ผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ เป็น Community Change Agent 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

2. หลักสูตรไม่สามารถรับ

นิสิตตามเป้าหมาย 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

(operation) C 

ปัจจัยภายใน 

- หลักสูตรก าลงัพัฒนาพัฒนา

สู่วิชาชีพปัจจัยภายนอก 

- หลายมหาวิทยาลัยปิด

หลักสูตรด้านสาธารณสุข 

1.ผลกระทบด้าน

คุณภาพบัณฑิต 

(การเรียน การสอน) 

1 ส่งเสรมิการพัฒนา

หลักสูตรและการ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

2X3=6 เสี่ยงปาน

กลาง 

กระตุ้น ติดตาม 

หลักสูตรและการ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรหลักสูตร 

ทุกหลกัสูตรมีจ านวน

นิสิตเข้าศึกษาตาม

เป้าหมาย 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 
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แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : หลักสูตรไมส่ามารถรับนิสิตตามเปา้หมาย 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 ทุกหลักสูตร หลักสูตรมีจ านวนนิสิตเขา้ศึกษาตามเป้าหมาย 

4 สี่หลักสตูร ไมม่ีจ านวนนิสิตเขา้ศึกษาตามเป้าหมาย 

3 สามหลักสูตร ไมม่ีจ านวนนิสิตเขา้ศึกษาตามเป้าหมาย 

2 สองหลักสูตร ไมม่ีจ านวนนิสิตเขา้ศึกษาตามเป้าหมาย 

1 หนึง่หลักสูตร ไมม่ีจ านวนนิสิตเขา้ศึกษาตามเป้าหมาย 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบการปรับปรุง ทกุหลักสูตรในคณะสาธารณสขุศาสตร์ ประกอบด้วย   

              1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

              2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

             3. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

             4 .หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสง่เสริมสุขภาพ 

             5. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต 

             6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 
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          และได้มกีารประชาสมัพันธ์การรับนิสติโดยการแนะแนะในโรงเรียน ผลการรับเขา้ในรอบTCAS รอบ 1 ได้เกินเป้าหมาย ดังภาพ 
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กิจกรรมแนะแนว 

  
 

ท าให้ระดับความเสี่ยงจากระดับ เสีย่งปานกลาง (2 X 3 = 6) ในปัจจุบัน เป็นความเสีย่ง 

                                            ระดับน้อย (2 X 1 = 2)  และคณะจะด าเนินการลดระดับความสี่ยงต่อไป 
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(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ………....................คณะสาธารณสุขศาสตร์..............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21   2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   3. บรกิารวิชาการ สรา้งความเขม้แขง็ให้ชุมชนและสงัคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรยีนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกนั 

ยุทธศาสตร์ การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ค่าเป้าหมาย 1. มีระบบบรหิารจัดการทรัพยากรวิจยัและนวัตกรรม (1 ฝ่าย/หน่วย) 

2. อาจารย์มากกว่า30%ตีพมิพง์านวจิัยระดับนานาชาติอย่างน้อย 1เรื่อง 

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม อาจารญืน าเสนอต าแหน่งวิชขาการตามระยะเวลา 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดบัมหาวิทยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

3. จ านวนการวิจัยไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายของคณะ 

ความเสี่ยงดา้นการ

ปฏิบัติงาน 

(Operation) 

ปัจจัยภายใน 

นักวิจัยขาดความรูแ้ละการท า

วิจัยเป็นทีม 

ปัจจัยภายนอก 

ขาดงบประมาณสนับสนุน 

1.ศักยภาพงานวิจัย

ของคณะไม่เพิ่มพูน 

2.บุคลากรเข้าสู่

ต าแหนง่วิชาการ

ล่าช้ากว่าก าหนด 

1.พัฒนาศักยภาพ

งานวิจัย 

2.สนับสนุนทุนวิจัยและ

การตีพมิพ์ 

2*3=6 

ปานกลาง 

1.จัดตั้งUOE 

2.สนับสนุนทุนวิจัย 

3.ติดตาม

ความก้าวหน้าทาง

ต าแหนง่วิชาการ 

มจีัดตั้งUOE1 หน่วย 

งานวิจัยระดับ

นานาชาตอิย่างนอ้ย 

1เรื่อง 

30 ก.ย.65 

รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

 

ลายมือชื่อ ...................................................................................  

(....................ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร.สมคิด  จหูว้า........................)   

ต าแหนง่ ..............คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์.............. 

         วัน ……30...…. เดือน ......สิงหาคม...... พ.ศ. .....2564...... 



14 
 
 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : ผลงานวจิัยในคณะไมเ่ป็นไปตามก าหนด 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 มกีารจัดตัง้UOE มผีลงานวจิัยไมเ่กิน 5 เร่ือง และได้รับรางวัล เป็นเหตุการท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

4 มกีารจัดตัง้UOE มผีลงานวจิัยไมเ่กิน 2-5 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์กรไมเ่กินร้อยละ80 

3 มกีารจัดตัง้UOE มผีลงานวจิัยไมเ่กิน 1 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์กรไมเ่กินร้อยละ60 

2 ไมม่กีารจัดตัง้UOE มผีลงานวจิยัไม่เกิน 1 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์กรไมเ่กินร้อยละ20 

1 ไมม่กีารจัดตัง้UOE ไมม่ผีลงานวจิัย ไมม่ผีลกระทบตอ่องค์กร สามารถควบคุมได ้
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนนิการจัดการความเสี่ยงผลงานวจิัย โดยการจัดตัง้ UOE จ านวน 1 UOE และมผีลงานวจิัยระดับนานาชาตจิ านวน 8 เร่ือง ท าใหร้ะดับความเสี่ยงจาก

ระดับเสี่ยงปานกลาง(2X3=6)ในปัจจุบัน เป็นความเสี่ยงระดับนอ้ย(2X2=4)   ดังภาพ 
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(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ………....................คณะสาธารณสุขศาสตร.์.............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน     

ค่าเปา้หมาย ทุกหลักสูตรมกีารบริการในลักษณะสหสาขาวิชาชีพเกิดชุมชนนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ บูรณาการหลักสูตรในลักษณะสหสาขาวิชาชพีบริการชุมน 
 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

4. การบรกิารชุมชนขาด

การบูรณาการแบบ   

สหสาขาวชิาชีพ 

ความเสี่ยงดา้นการ

ปฏิบัติงาน 

(Operation) 

ปัจจัยภายใน 

- การบูรณาการหลักสูตร 

ปัจจัยภายนอก 

- ภาวะโรคระบาด 

 

ผลกระทบด้านการ

บรกิารวิชาการ 

สนับสนุนการบรกิาร

วิชาการชุมชนแบบ

บูรณาการ 

1*2=2 

น้อย 

จัดการสรรหาหาพืน้ที่

และงบประมาณ

ด าเนินการ 

การบรกิารวิชาการ

ชุมชนแบบบูรณาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

(....................ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร.สมคิด  จูหวา้........................)   

ต าแหนง่ ..............คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์.............. 

         วัน ……30...…. เดอืน ......สิงหาคม...... พ.ศ. .....2564...... 
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แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  :  

หลักเกณฑ์การประเมนิระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 ไม่มีงบประมาณและเกิดโรคระบาดรนุแรง ชุมชนไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชีว้ัดบรกิารวิชาการ สรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสงัคม 

4 มีงบประมาณน้อยและเกิดโรคระบาดปานสูง ชุมชนให้ความรว่มมือน้อย 
ผ่านเกณฑ์ตัวชีว้ัดบรกิารวิชาการ สรา้งความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมแบบมีการบูรณา

การระดับน้อย(2สาขาวิชา) 

3 มีงบประมาณปานกลางและเกิดโรคระบาด  ชุมชนใหค้วามร่วมมือปานกลาง 
ผ่านเกณฑ์ตัวชีว้ัดบรกิารวิชาการ สรา้งความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมแบบมีการบูรณา

การระดับน้อย(3สาขาวิชา) 

2 มีงบประมาณมากและไมเ่กิดโรคระบาด  ชุมชนใหค้วามร่วมมือน้อย 
ผ่านเกณฑ์ตัวชีว้ัดบรกิารวิชาการ สรา้งความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมแบบมีการบูรณา

การระดับน้อย(4สาขาวิชา) 

1 มีงบประมาณพียงพอและไม่เกิดโรคระบาด  ชุมชนใหค้วามร่วมมือน้อย 
ผ่านเกณฑ์ตัวชีว้ัดบรกิารวิชาการ สรา้งความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสงัคมแบบมีการบูรณา

การระดับน้อย(5สาขาวิชาขึน้ไป) 

 

       สรุปผลการด าเนินงาน 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนนิการจัดการความเสี่ยงผลงานวจิัย โดยการบูรณาการความรู้ในชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน    จ านวน 1 ชุมชน คือ อ.ปง ท าใหร้ะดับความ

เสี่ยงจากระดับเสี่ยงปานกลาง(1X2=2)ในปัจจุบัน เป็นความเสี่ยงระดับนอ้ยเชน่เดิม(1X1=1)   ดังภาพ 
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(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ………....................คณะสาธารณสุขศาสตร.์.............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ   

ค่าเปา้หมาย มกีารอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

กลยุทธ ์ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

5. ขาดการอนุรักษ ์

ฟื้นฟู ท านุบ ารุง

ศลิปะ วัฒนธรรม

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ความเสี่ยงดา้น

ยุทธศาสตร์/       

กลยุทธ์ S 

(Strategy) 

ปัจจัยภายใน 

-บุคลากรขาดความชัดเจน

ในทางปฏิบัต ิ

ปัจจัยภายนอก 

-จ ากัดอยู่ในสถานบริการ

สาธารณสุข 

ด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ส่งเสรมิการใชแ้ผนงาน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1*2=2 

น้อย 

กระตุ้น ติดตาม การ

ด าเนินงานตามแผน 

ชุมชนได้รับการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุ

บ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

(....................ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร.สมคิด  จูหวา้........................)   

ต าแหนง่ ..............คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์.............. 

         วัน ……30...…. เดอืน ......สิงหาคม...... พ.ศ. .....2564...... 
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แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : 
ชุมชนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 โอกาสท่ีชุมชนได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะระดับน้อยมาก ไมม่กีารด าเนนิงานตามแผน 

4 โอกาสท่ีชุมชนได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะระดับน้อย การด าเนนิงานตามแผนระยะริเร่ิมวางแผน 

3 โอกาสท่ีชุมชนได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะระดับปานกลาง การด าเนนิงานตามแผนอยูใ่นระยะการเขียนโครงการ 

2 โอกาสท่ีชุมชนได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะระดับสูง การด าเนนิงานตามแผนขาดการประเมินผล 

1 โอกาสท่ีชุมชนได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะระดับสูงมาก แผนการการอนุรักษ ์ฟื้นฟู ท านบุ ารุงศิลปะด าเนนิการแล้วเสร็จ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนนิการจัดการความเสี่ยงผลงานวจิัย โดยการบูรณาการความรู้ในชุมชน เพื่อชุมชนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จ านวน 1 ชุมชน คือ อ.ปง ท าให้ระดับความเสี่ยงจากระดับเสี่ยงปานกลาง(1X2=2)ในปัจจุบัน เป็นความเสี่ยงระดับนอ้ยเช่นเดิม(1X1=1)   ดังภาพ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  ………....................คณะสาธารณสุขศาสตร.์.............................………… 

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล   

ค่าเปา้หมาย จ านวนเร่ืองหรือจ านวนข้อร้องเรียนดา้นคุณธรรมได้เข้าสูก่ระบวนการรับเร่ืองและแก้ไขตามขั้นตอน 

กลยุทธ ์ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภบิาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างย่ังยนื 
 

ล าดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

6. เกิดข้อร้องเรียนด้าน  

ธรรมาภิบาลและ

จรรยาบรรณ 

ความเสี่ยงดา้นธรร

มาภิบาลและ

จรรยาบรรณ 

(Good Governance) 

ปัจจัยภายใน 

 

 

ผลกระทบด้านการ

ปฏิบัติงาน 

พัฒนากระบวนการ

โปร่งใส 

1X2=2 

เสี่ยงน้อย 

สรา้งการมีส่วนรว่ม

และประชาพิจารณ์ 

ไม่มีเร่ืองร้องเรียน คณบดี 

ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

(....................ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร.สมคิด  จูหวา้........................)   

ต าแหนง่ ..............คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์.............. 

         วัน ……30...…. เดอืน ......สิงหาคม...... พ.ศ. .....2564...... 
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แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  :  

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวน 5 เร่ือง/ปี เป็นเหตุการท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

4 เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวน 4 เร่ือง/ปี เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์กรไมเ่กินร้อยละ80 

3 เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวน 3 เร่ือง/ปี เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์กรไมเ่กินร้อยละ60 

2 เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวน 2 เร่ือง/ปี เป็นเหตุการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่องค์กรไมเ่กินร้อยละ20 

1 เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวน 1 เร่ือง/ปี ไมม่ผีลกระทบตอ่องค์กร สามารถควบคุมได ้
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีเฟสบุ๊คของคณะเป็นช่องทางหลักในการร้องเรียน จากการด าเนินการท่ีผ่านมามรีะดับความเสี่ยง เสี่ยงนอ้ย(1X2=2) และ ณ ปัจจุบัน เรายังไมพ่บข้อ

ร้องเรียน จึงยังจัดระดับความเสี่ยงไวเ้ท่าเดิม  

 


