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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
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ค ำน ำ 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  
 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 

      ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผล
จำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐาน 
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม 
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์และ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และ
สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  และเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 
 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  
1.1 ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ส าคัญของแผนกลยุทธ์ (เดิม 58) 

1.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแผนงานโครงการ 
2.ติดตามผลการบริหารแผนทุกเดือน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ผศ.,รศ.,ศ.) 
(เดิม 58) 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท าผลงานเพื่อ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 
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ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1.3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เดิม 58) 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท าผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
2.1การด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผน 

ส่ งผู้ รั บผิ ดชอบงานโดยตรงไปอบรมระเบียบการบริหาร 
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

2.2 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับ
ประชาคมอาเซียนที่มีการด าเนินการร่วมกัน
(เดิม 58) 

1.ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับประชาคมอาเซียน 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
3.1 การจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1.ศึกษาระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2.แต่งตั้งคณะกรรม การก าหนดราคากลาง ,คณะกรรมการตรวจ
รบังานจ้าง/จัดซื้อหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมด้วย 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

1.ศึกษาระเบียบ ข้อก าหนดแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
2.ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
3.ติดตาม และประเมินผลรายงานการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพ่ือลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 
จ านวน 16 กระบวนการปฏิบัติงาน และมีงานภายใต้กระบวนการ 23 งาน  รายละเอียดดังนี้ 

 

กระบวนกำร งำน 
จ ำนวนกิจกรรม
ควบคุมมำตรฐำน 

1. กระบวนการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น จ านวน 2 งาน 

1.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
1.2 งานบริการศนูย์เรียนรู้สู่ชุมชน 

7 
6 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย 
จ านวน 2 งาน 

2.1 งานพัฒนานักวิจัย 
2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

4 
4 

3. กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 งาน 

3.1 งานจัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

9 

4. กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 6 งาน 
 

4. 1 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
4.2 งานจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
4.3 งานจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
4.4 งานรับสมัครนักศึกษา 
4.5 งานจัดการเรียนการสอน  

9 
5 
4 
1 
5 
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กระบวนกำร งำน 
จ ำนวนกิจกรรม
ควบคุมมำตรฐำน 

4.6 งานประเมินผลการสอนของอาจารย์ 4 

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 1 งาน 

5.1 งานพัฒนานักศึกษา 
 

8 
 

6. กระบวนการพัสดุ จ านวน 3 งาน 
 
 

6.1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา) 
6.2 งานควบคุมพัสดุ 
6.3 งานจ าหน่ายพัสดุ 

3 
4 
4 
 

7. กระบวนการการเงิน จ านวน 1 
งาน 

7.1 งานเบิกจ่าย 
 

5 
 

8. กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 งาน 

8.1 งานจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

7 
 

9. กระบวนการธุรการและสารบรรณ 
จ านวน 5 งาน 

9.1 งานออกเลขที่รับเอกสารภายนอก 
9.2 งานออกเลขที่รับเอกสารในระบบ e-office 
9.3 ร่าง/พิมพ์ หนังสือราชการ/ค าสั่ง 
9.4 งานออกเลขที่ส่งเอกสาร ในระบบ e-office 
9.5 งานจัดเก็บเอกสาร 

2 
2 
2 
3 
2 

10. กระบวนการจัดประชุม จ านวน 1 
งาน 

10.1 งานจัดประชุม(คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน) 
6 
 

11. กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน 4 งาน 
 

11.1 งานทบทวนกรอบอัตราก าลัง 
11.2 งานสรรหาบุคลากร 
11.3 งานพัฒนาบุคลากร 
11.4 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2 
6 
3 
5 

12. กระบวนการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ จ านวน 1 งาน 

12.1 งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 3 
 

13. กระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จ านวน 1 งาน 

13.1 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

4 

14. กระบวนการติดตามและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 งาน 

14.1 งานควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 4 

15. กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 1 งาน 

15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 

16. กระบวนการถ่ายทอด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จ านวน 1 งาน 

16.1 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 8 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5)  พ.ศ .2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ ว่ า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. )  ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
  

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 
 1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม 
 4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
 

1.2.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 
 1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
 4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
 

1.2.4 เสำหลัก (Pillar) 
 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม “Wisdom faith and Social Leadership” 
 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และเคารพผู้อาวุโส 

 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 
 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ
มุ่งม่ันในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถา่ยทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 
 จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังความเป็นผู้มีกิริยา มารยาท และการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.2.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และวิทยำลัยพยำบำลฯ ค่ำนิยมหลัก 
(Core Values) : “WHIP” 
 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 
 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

ค ำขวัญ / ผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดกับบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ (MOTTO / Slogan)  
คือ CNHSSRU ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ 
 Courage  หมายความว่า  มีความกล้าหาญ 
 Noble   หมายความว่า  มีความรู้ 
 Honour   หมายความว่า  มีเกียรติยศ 
 Smart   หมายความว่า  มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit   หมายความว่า  มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility  หมายความว่า  มีความรับผิดชอบ 
 Unity   หมายความว่า  มีความสามัคคี ในหมู่คณะ 

 

1.2.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
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1.2.10 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ระดับ ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน(หลักสูตร) 

ปริญญาตรี 1 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 
รวมทั้งสิ้น 1 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.2.11 ข้อมูลนักศึกษำ 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 458 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 458  คน  ดังตารางที่ 2  
 

ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
2556 472 - - 472 
2557 458 - - 458 
2558 466 - - 466 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.2.12 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 117คน จ าแนกออกเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน ดังตารางที่ 3 
 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
2556 80 - - 80 
2557 117 - - 117 
2558 - - - - 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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1.2.13 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาจารย์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จ านวน
ทั้งสิ้น 18 ผลงาน มีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 15 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด ดังตารางที่ 4 

 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลผลงานวิจัย 
ข้อมูลผลงำน 2556 2557 2558 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 14 11 18 
จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 11 6 15 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 78.57 54.55 83.33 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.2.14 ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ 

มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 92.86 ดังตารางที่ 5 

 

ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 
ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร 2556 2557 2558 

จ านวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด 14 13 14 
จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย 

11 11 13 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

78.57 84.62 92.86 

. 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.2.15 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 3 

โครงการ และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น 1,300 คน  ดังตารางที่ 6 
 

ตำรำงท่ี 6 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 2555 2556 2557 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - 3 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - 1,280 1,300 

 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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1.2.16 ข้อมูลบุคลำกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 76 คน จ าแนกเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.42 ดังตารางที่ 7 

 
ตำรำงท่ี 7 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลำกร ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั

(ประจ า) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั

(ชั่วคราว) 
รวม 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

- - - - - 62 62 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

- 1 1 - - 12 14 

รวม - 1 1 - - 74 76 
แหล่งข้อมูล : งานบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.2.17 ข้อมูลงบประมำณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 72,637800 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 45,469,500 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 27,168,300 บาท  และเงินคงคลัง จ านวน - บาท ประมาณ
การรายจ่ายทั้งสิ้น 72,637800 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 45,469,500 บาท เงินนอกงบประมาณ 
จ านวน . 27,168,300 บาท และเงินคงคลัง จ านวน -บาท ดังตารางที่ 8 
 

ตำรำงท่ี 8 ข้อมูลงบประมาณ  
ปีงบประมำณ 2559 ประมำณกำรรำยรับ ประมำณกำรรำยจ่ำย 

งบประมาณแผน่ดิน 45,469,500 45,469,500 
เงินนอกงบประมาณ 27,168,300 27,168,300 
เงินคงคลัง - - 

รวม 72,637800 72,637800 
แหล่งข้อมูล : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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1.2.18 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 
องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 ระดับด ี
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 2.86 3.50 3.56 3.19 ระดับพอใช้ 
2 3 5.00 5.00 1.70 3.90 ระดับด ี
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 
5 2 - 3.50  3.50 ระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.39 3.86 2.63 3.53 ระดับด ี
ผลการประเมิน พอใช้ ด ี พอใช้  
แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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บทท่ี 2  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 
2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
 เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผล
การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ ์

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
1) แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
1.1) เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

1.1)ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 80 

1.2) เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ใหม่ที่อาจเกิดข้ึน 

1.2) ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง 

ระดับ 5 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
1) แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
1.3) เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการ
จดัการกับความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับท่ียอมรับได ้

1.3) ร้อยละของความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงลดลง 

ร้อยละ 100 

2) แผนกำรควบคุมภำยใน 
2.1) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1) ร้อยละของงานที่มีการด าเนินงาน
ตามการควบคุมที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 

 

2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 
1) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
1.ประ ชุม ช้ีแจงแนวทางการด า เนิ น งานบริ ห ารความ เสี่ ย ง 
และการวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

พฤ.29 ต.ค. 58 รับทราบแนวทางการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ.9 พ.ย.58 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

3.จัดท าประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ.9 พ.ย.58 นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

4.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง พฤ.12 พ.ย.58 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พฤ.12 พ.ย.58 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

6. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

จ.16-17 พ.ย.58 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

7.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

พฤ.26 พ.ย.58 แผนบริ หารความ เสี่ ย ง  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

8.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับ
กองนโยบายและแผน 

อ.1 ธ.ค.58 แผนบริ หารความ เสี่ ย ง  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

9.เผยแพร่แผนบรหิารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต.ค.58-ก.ย.59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ
หรื อ รั บ รู้ แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
10.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ต.ค.58-ก.ย.59 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
2559 
 

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ขั้นตอนที่ 3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
11.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน - รอบ  3 เดือน พ.30 ธ.ค.58 

- รอบ  6 เดือน พฤ.31 ม.ีค. 59 
- รอบ  9 เดือน พฤ.30 ม.ิย. 59 
- รอบ 12 เดือน ศ.30 ก.ย.59 

12.รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อทราบ 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงาน รอบ 3,6,และ 9 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ศ.25 ธ.ค.58 
- รอบ  6 เดือน พฤ.24 ม.ีค. 59 
- รอบ  9 เดือน ศ.24 ม.ิย. 59 

13.รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ  12 
เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อ
พิจารณา และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ศ.23 ก.ย.59 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

14.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ให้กับกองนโยบายและแผน 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ศ.30 ธ.ค.58 
- รอบ  6 เดือน พฤ.31 ม.ีค. 59 
- รอบ  9 เดือน พฤ.30 ม.ิย. 59 
- รอบ 12 เดือน ศ.30 ก.ย.59 

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผลและน ำไปปรับปรุง 
15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ประชาคมทราบ 

ศ.30 ก.ย. 59 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

16.น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใน
ปีถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศ.30 ก.ย. 59 แผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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2) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำแผนกำรควบคุมภำยใน 

1.ประ ชุม ช้ีแจงแนวทางการด า เนิ น งานบริ ห ารความ เสี่ ย ง 
และการวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

พฤ.29 ต.ค. 58 รับทราบแนวทางการด าเนินงานบริหาร
ความเสีย่ง และการวางระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ.9 พ.ย.58 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

3.จัดท าประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ.9 พ.ย.58 นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

4.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พฤ.12 พ.ย.58 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

5.ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พฤ.12 พ.ย.58 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

6. จัดท า (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

จ.16-17 พ.ย.58 (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

7.เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

พฤ.26 พ.ย.58 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

8.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับกองนโยบายและแผน 

อ.1 ธ.ค.58 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

9.เผยแพร่แผนบรหิารความเสีย่งและแผนการควบคมุภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

ต.ค.58-ก.ย.59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ
หรือรับรู้แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผน 

10.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสีย่งและแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ต.ค.58-ก.ย.59 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย งและแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ขั้นตอนที่ 3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
11.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 6, และ 12 เดือน - รอบ  6 เดือน พ.30 มี.ค. 59 

- รอบ 12 เดือน ศ.30 ก.ย.59 
12.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดเพื่อทราบ 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 6,และ 12 เดือน 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

- รอบ  6 เดือน พฤ.24 ม.ีค. 59 
- รอบ  12 เดือน ศ.23 ก.ย 59 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ  12 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
 

24 .ก.ย.59 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผ นก า ร วบคุ มภ าย ใน  ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

14.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคมุภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับกองนโยบายและแผน 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 6,และ 12 เดือน - รอบ  6 เดือน อ.15 ม.ีค. 59 

- รอบ 12 เดือน พฤ.15 ก.ย.59 
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผลและน ำไปปรับปรุง 
15.น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน
ในปีถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ.3 ต.ค. 59 แผนการควบคุมภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

16. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ให้ประชาคมทราบ 

พ.30 พ.ย. 59 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 

วิทย าลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ  ได้ ป รั บประยุ กต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิบั ติ ง านการบริ หา รความ เสี่ ย ง  
ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า แนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ  โดยควรค านึงถึงปัญหา
และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 
 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ ์เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    
 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพจิารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  
    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาด
การยอมรบัโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
แท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
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 3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่)  
    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุม
ค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  นอกจาก
ส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมา
เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาท ิ
 4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
 4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
 4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
 4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค     
 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความ
รุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ 
เป็นดังนี้ 
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 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 

ควำมเสี่ยง 1.1 ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดส าคัญของแผนกลยุทธ์ (เดิม 58) 
เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 ส ำเร็จตำมแผน 91 - 100  % สูงมาก 5 

มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึ้น สูง 4 ส ำเร็จตำมแผน 81 -  90 % สูง 4 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 ส ำเร็จตำมแผน 71 -  80 % ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 ส ำเร็จตำมแผน 61 -  70 % น้อย 2 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 ส ำเร็จตำมแผน 1 -  60 % น้อยมาก 1 
  

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ควำมเสี่ยง 2.1 การด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 
ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ

เกิด 
ระดับ ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ

เกิด 
ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ ำ/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 กำรด ำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยไมส่ ำเร็จ
ตำมแผน ร้อยละ 91-100 

สูงมาก 5 

มีโอกำสอยำ่งมำกทีจ่ะเกิดขึน้ สูง 4 กำรด ำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยไมส่ ำเร็จ
ตำมแผน ร้อยละ 81-90 

สูง 4 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้ปำนกลำง ปานกลาง 3 กำรด ำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยไมส่ ำเร็จ
ตำมแผน ร้อยละ 71-80 

ปานกลาง 3 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้นำนๆ ครัง้ น้อย 2 กำรด ำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยไมส่ ำเร็จ
ตำมแผน ร้อยละ 61-70 

น้อย 2 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้น้อยมำก น้อยมาก 1 กำรด ำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยไมส่ ำเร็จ
ตำมแผน ต ำ่กวำ่ ร้อยละ 60 

น้อยมาก 1 

 

ควำมเสี่ยง 2.2 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประชาคมอาเซียนที่มีการด าเนินการร่วมกัน 
เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ ำ/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 เกิดขึน้เป็นประจ ำ/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 

มีโอกำสอยำ่งมำกทีจ่ะเกิดขึน้ สูง 4 มีโอกำสอยำ่งมำกทีจ่ะเกิดขึน้ สูง 4 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้ปำนกลำง ปานกลาง 3 มีโอกำสที่จะเกิดขึน้ปำนกลำง ปานกลาง 3 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้นำนๆ ครัง้ น้อย 2 มีโอกำสที่จะเกิดขึน้นำนๆ ครัง้ น้อย 2 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้น้อยมำก น้อยมาก 1 มีโอกำสที่จะเกิดขึน้น้อยมำก น้อยมาก 1 
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 3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่)  

ควำมเสี่ยง 3.1 การจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ ำ/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 กำรด ำเนินงำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงไม่
ส ำเร็จตำมแผน ร้อยละ 91-100 

สูงมาก 5 

มีโอกำสอยำ่งมำกทีจ่ะเกิดขึน้ สูง 4 กำรด ำเนินงำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงไม่
ส ำเร็จตำมแผน ร้อยละ 81-90 

สูง 4 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้ปำนกลำง ปานกลาง 3 กำรด ำเนินงำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงไม่
ส ำเร็จตำมแผน ร้อยละ 71-80 

ปานกลาง 3 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้นำนๆ ครัง้ น้อย 2 กำรด ำเนินงำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงไม่
ส ำเร็จตำมแผน ร้อยละ 61-70 

น้อย 2 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้น้อยมำก น้อยมาก 1 กำรด ำเนินงำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงไม่
ส ำเร็จตำมแผน ต ำ่กวำ่ ร้อยละ 60 

น้อยมาก 1 

 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ควำมเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัย 
เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ ค ำอธิบำย โอกำสที่จะ
เกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ ำ/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 เกิดควำมลำ่ช้ำในกำรสง่มอบงำนให้กบั
หนว่ยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องสงูมำก 

สูงมาก 5 

มีโอกำสอยำ่งมำกทีจ่ะเกิดขึน้ สูง 4 เกิดควำมลำ่ช้ำตอ่กำรปฏิบตังิำน
วิทยำลยัสงู 

สูง 4 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้ปำนกลำง ปานกลาง 3 เกิดควำมลำ่ช้ำตอ่กำรปฏิบตังิำน
ระหวำ่งหนว่ยงำนปำนกลำง 

ปานกลาง 3 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้นำนๆ ครัง้ น้อย 2 เกิดควำมลำ่ช้ำตอ่กำรปฏิบตังิำน
ภำยในวิทยำลยัน้อย 

น้อย 2 

มีโอกำสที่จะเกิดขึน้น้อยมำก น้อยมาก 1 เกิดควำมลำ่ช้ำตอ่กำรปฏิบตังิำน
ภำยในสว่นงำนน้อยมำก 

น้อยมาก 1 

 
 

 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  หนา้ 17 

 
 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตารางที่ 6 
 
ตำรำงท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาทีม่ีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เ สี่ ย ง ที่ ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ ต า ม ต า ร า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง โ ด ย จั ด เ รี ย ง 
ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk 
Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 
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ตำรำงท่ี 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงท่ีใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้  4 แนวทางหลัก 
คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ 
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ 
ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความ
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ

เสี่ยงน้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 
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 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อื่นได ้เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงท่ีใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างท่ัวถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต 
หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง 
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3  
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

 

ควำมเสี่ยง (1) 

สถำนะของควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม (2) 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร
กับควำมเสี่ยง (3) 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (4) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

(5) 
ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกำส ผลกระทบ คะแนน

ควำม
เสี่ยง 

ระดับควำม
เสี่ยง 

1.ด้ำนกลยุทธ ์
1.1 ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุ
เป้าหมายของตัวช้ีวัดส าคัญของแผนกล
ยุทธ์ (เดิม 58) 

3 3 9 ความเสีย่ง
ปานกลาง 

ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการตดิตามผล
การบริหารแผนทุก
เดือน 

1.มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบใน
แผนงานโครงการ 
2.ติดตามผลการบริหารแผนทุกเดอืน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1.ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ  

1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการเพือ่
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย (ผศ.,รศ.,ศ.) (เดิม 58) 

3 4 12 ความเสีย่ง
สูง 

ส่งเสริมและผลักดัน
ให้คณาจารย์ท า
ผลงานเพื่อเสนอขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสรมิและ
ผลักดันใหค้ณาจารย์ท าผลงานเพือ่
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายบริหาร 

1.3 จ านวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (เดิม 58) 

3 3 9 ความเสีย่ง
ปานกลาง 

ส่งเสริมและผลักดัน
ให้คณาจารย์ท า
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสรมิและ
ผลักดันใหค้ณาจารย์ท าผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
2.1การด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน 

3 3 9 ความเสีย่ง
ปานกลาง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน 
 

ส่งผู้รับผิดชอบงานโดยตรงไปอบรม
ระเบียบการบรหิาร งบประมาณ 
การเงิน และพสัด ุ

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ  

2.2 ความร่วมมือด้านการศึกษาและ 3 4 12 ความเสีย่ง ส่งเสริมสนับสนุน 1.ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผน 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายบริหาร/
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ควำมเสี่ยง (1) 

สถำนะของควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม (2) 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร
กับควำมเสี่ยง (3) 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (4) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

(5) 
ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกำส ผลกระทบ คะแนน

ควำม
เสี่ยง 

ระดับควำม
เสี่ยง 

วิจัยกับประชาคมอาเซียนท่ีมีการ
ด าเนินการร่วมกัน(เดิม 58) 

สูง ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัย
กับประชาคม
อาเซียนที่มีการ
ด าเนินการร่วมกัน 

ความร่วมมือด้านการศึกษาและวจิัย
กับประชาคมอาเซียน 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

รองฯ ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รอง
ฯ ฝ่ายวิชาการ 

3.ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
3.1 การจัดซื้อวัสด/ุจัดจ้างไมเ่ป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

3 4 12 ความเสีย่ง
สูง 

ศึกษาระเบยีบ
ข้อบังคับประกาศ
ต่างๆของ
มหาวิทยาลยั 

1.ศึกษาระเบียบพสัดุและระเบยีบที่
เกี่ยวข้องก่อนการเตรยีมการจัดซือ้
จัดจ้าง 
2.แต่งตั้งคณะกรรม การก าหนด
ราคากลาง ,คณะกรรมการตรวจรบั
งานจ้าง/จัดซื้อหน่วยงานภายในและ
ภายนอกร่วมด้วย 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายบริหาร 

4. ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อการปฏิบตัิงานของ
วิทยาลัย 

3 4 12 ความเสีย่ง
สูง 

ศึกษาระเบยีบ
ข้อบังคับประกาศ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1.ศึกษาระเบียบ ข้อก าหนดแนว
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
2.ด าเนินการตามแนวปฏบิัติการ
บริหารงบประมาณ 
3.ติดตาม และประเมินผลรายงาน
การด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิการ
บริหาร 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รองฯ ฝ่ายบริหาร 
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บทท่ี 4  
แผนกำรควบคุมภำยใน วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

 

กระบวนกำร/งำน วัตถุประสงค ์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น จ ำนวน 2 งำน   

1.1 งานบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

  
  
  

เพื่อให้การบริการ
วิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
  

  
  
  
  

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกบัมหาวิทยาลัย 

ก.ค.58 รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

2) มีการส ารวจความต้องการและน าผลการส ารวจความต้องการมาจัดท า
แผนการบริการวชิาการประจ าปี 

ส.ค.58   

3) มีแผนการบริการวชิาการประจ าปีและแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการ
บริการวิชาการที่ผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 

ก.ย.58   

4) มีการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนที่ก าหนดแบบให้เปล่า ต.ค.58-มี.ค.58   

5) มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริการวิชาการลงแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกไตรมาส 

ต.ค.58-ก.ย.59   

6) มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.59   

7) มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยมา
พัฒนาและปรับปรุงในการท าแผนบริการวชิาการในปีถัดไป 

ก.ย.59   

1.2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มจ านวนองค์
ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

1) มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการว่าต้องการให้เพิ่ม
ฐานความรู้/องค์ความรู้ด้านใดในแหล่งเรียนรู้ 

ต.ค.58 รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 
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กระบวนกำร/งำน วัตถุประสงค ์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2) มีการน าผลการส ารวจความต้องการมาก าหนดองค์ความรู้และจัดท า
โครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ต.ค.58   

3) มีการจัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรูชุ้มชน ต.ค.-ธ.ค.58   

4) มีการรายงานและสรุปผลจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่มกีาร
เพิ่มข้ึนลงในแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

ต.ค.-ธ.ค.58   

5) มีการประชาสัมพนัธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้และน าฐานความรู้/องค์
ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พ.ย.-ธ.ค.58   

6) มีการน าองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

ม.ค.-ก.พ.59   

2. กระบวนกำรส่งเสริมงำนวิจยั จ ำนวน 2 งำน 
  

    

2.1 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัยให้
มีความเชี่ยวชาญใน
การเขียนผลงานวิจัย 

1) มีแผนปฏบิัติการด้านการวิจยัที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.58 รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

  
  
  

2) มีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามแผนที่ก าหนด ต.ค.58-ก.ย.59 
  
  

3) มีอาจารย์ประจ าของหน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนาได้รับทนุสนับสนุน
การวิจัย 

3)      4) มีการรายงานและสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ าที่ได้รบัการพัฒนาลงใน
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2 งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุให้อาจารย์มี
การตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามมาตรฐานที่

1) มีการจัดโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้แก่อาจารย์ 

ต.ค.58-ก.ย.59   

2) มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรบัทราบ 
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ก าหนด 3) มีการจัดประชุมวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

    

4) มีการรายงานและสรุปผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

    

3. กระบวนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 1 งำน   

3.1 งานจัดโครงการตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้หน่วยงานมี
ระบบและกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 
  
  
  
  

  
  

1) มีคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบงานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค.58 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

2) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

    

3) มีการจัดแผนปฏบิัติการดา้นท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดของโครงการและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

    

4) มีการติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกเดือน 

ส.ค.58-ก.ค.59   

5) มีการเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมให้ประชาคม
ทราบ 

    

6) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดของโครงการ
ทุกโครงการที่ก าหนดในแผนปฏบิัติงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ก.ค.59   

7) มีการรายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารทุกไตรมาส 

ต.ค.58, ม.ค.59 
เม.ย.59, ก.ค. 59  
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8) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ก.ค.59   

9) มีการน าผลการประเมินของแผนปฏบิัติการด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมมาปรับปรุง 

ก.ค.59   

4. กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 6 งำน   

4. 1 งานพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและได้รับการ
รับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1) มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑติเพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร ต.ค. 58-ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2) มีวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรที่จะด าเนนิการพัฒนา/
ปรับปรุง 

    

3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

    

4) มีการจัดวิพากษ์หลักสูตร     

5) มีหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย     

6) มีการจัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบ     

7) มีการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ     

8) มีการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ     

9) มีการแจ้ง สกอ เมื่อหลักสูตรไปรับอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 30 วัน     

4.2 งานจัดท าแผนรับ
นักศึกษาประจ าป ี

เพื่อเป็นคาดการณ์รับ
นักศึกษาให้เหมาะสม
กับอาจารย์ผูส้อนและ 

1) มีการส ารวจความต้องการของรับนักศึกษาจากสาขาวชิาตา่งๆ ตาม
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัต ิ

ก.ย.- ต.ค. 58 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2) วิเคราะห์จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ให้สอดคล้องกับอาจารย์และ
ทรัพยากรที่มี 
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3) มีแผนการรับนักศึกษาที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ     

  ทรัพยากรที่มี 4)  มีแผนการรับนักศึกษาที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

    

    5) มีแผนการรับนักศึกษาที่ได้รบัการอนุมัติจากสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลยั 

 
  

  

4.3 งานจัดท าแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร 

  

    1) เพื่อให้การจัด
แผนการเรียนตลอด
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษาเป็นไป
ตามระเบียบที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  
   2) เพื่อให้มีแผนการ
เรียนตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตร
และค าอธิบายรายวชิา
ของแต่ละสาขา 

1)  สาขาวชิาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

พ.ย.-ธ.ค. 58 
  
  
  
  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

  
  
  
  

2)  มีการตรวจสอบรายวชิาตรงตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชาก าหนด 

3)  มีการเสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้หัวหน้าสาขาวิชาและรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี/ผู้อ านวยการลงนามรับรองแผนการเรียน 

4)  มีจัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียน 

4.4 งานรบัสมัครนักศึกษา เพื่อให้การรับสมัคร
นักศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับที่ก าหนด 

1) มีการสอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ
มหาวิทยาลยั 

รอบที่ 1 ม.ค. 59 
รอบที่ 2 เม.ย. 59 
รอบที่ 3 พ.ค. 59 

 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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4.5 งานจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพ 
  
  
  

1) มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15ก.ค.  
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 5 ธ.ค. 
  
  
  

 
  
 
 

2) มีเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน 

3) มีการสอนตามแผนที่ก าหนด 

4) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  5) มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสดุการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15ม.ค.  
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15มิ.ย. 

4.6 งานประเมินผลการ
สอนของอาจารย ์

เพื่อให้ผลการประเมิน
อาจารย์มีความถูกต้อง
และครบถ้วนทุก
รายวิชา 

1) มีการตรวจสอบข้อมูลจ านวนการลงทะเบียนและจ านวนนักศึกษาที่
เข้าประเมินให้เป็นไปตามที่ก าหนด  

ภาคเรียนที่ 1 ต.ค. 58 
ภาคเรียนที่ 2 ก.พ. 59 

  

2) มีผลการประเมินอาจารย์ในระบบงานทะเบียนและประมวลผล ครบ
ทุกรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 58 
ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 59 

  

3) มีการสรุปคะแนนประเมินของอาจารย ์ ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 58 
ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.59 

  

4)     4) มีการสรุปคะแนนประเมนิอาจารย์ตามรายวชิา/อาจารยผ์ู้สอน/สาขา/
คณะ เสนอต่อผู้บริหาร  

  

5. กระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำ จ ำนวน 1 งำน 
  

    

5.1 งานพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่

1) มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหนว่ยงาน 

มิ.ย.-ก.ค. 58 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

2) มีแผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ครบ 5 ด้าน 
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พึงประสงค์ 3) แผนปฏบิัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน 

ส.ค.58   

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

4) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ส.ค. 58- ก.ค. 59   

5) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ     

6) มีการน าผลการประเมินของโครงการมาปรับปรุง     

7) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ม.ค.59   

8) มีการน าผลการประเมินของแผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามาปรับปรุง 

ม.ค.59   

6. กระบวนกำรพัสดุ จ ำนวน 3 งำน 
  

    

6.1 งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัด
จ้าง (โดยวิธีตกลงราคา) 

เพื่อให้ได้พัสดุหรืองาน
จ้างถูกต้อง 

1) มีการเทียบราคาพสัดุที่จะจัดซื้อ จ านวน 2 ร้านค้าขึ้นไป ต.ค. 58-ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 
    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  

3) มีการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจา้ง     

6.2 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุม เก็บรักษา
พัสดุให้พร้อมใช้งาน 

1) มีการส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน ต.ค. 58-ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสด ุ   

    3) มีทะเบียนคุมพสัดุที่ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน     

    4) มีการเก็บรักษาพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน     
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6.3 งานจ าหนา่ยพัสด ุ เพื่อจ าหน่ายพัสดทุี่
เสื่อมสภาพ 

1) มีการส ารวจพัสดทุี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นใน
การใช้งาน 

ต.ค. 58-ก.ย. 59   

  2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ     

    
  

3) คณะกรรมการการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอ
อธิการบดี 

    

  5)     4) มีการด าเนินการบันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมพสัดุ     

7. กระบวนกำรกำรเงิน จ ำนวน 1 งำน       

7.1 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย     
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสนุันทา 

1) มีโครงการที่ได้รับอนุมตัิจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 58-ก.ย. 59 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน   

3) มีบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP     

4) มีทะเบียนคุมการเบิกจา่ยตามโครงการ     

5) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย     

8. กระบวนกำรประชำสัมพันธ ์จ ำนวน 1 งำน 
  

    

8.1 งานจัดท าขา่ว
ประชาสัมพนัธ ์

เพื่อให้ข่าวสารที่
เผยแพร่มีความถูกต้อง
และรวดเร็ว 

1) มีการประสานงานข้อมูลปฏทิินการจัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากร
ในหน่วยงาน 

ต.ค. 58 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีการคัดเลือกประเด็นข่าวทีน่่าสนใจและมีความส าคัญต่อหน่วยงาน ต.ค. 58-ก.ย. 59 

3) มีการลงพื้นที่เพื่อท าข่าวก่อนเวลาเร่ิมกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาท ี     

    4) มีการเขียนข่าวตามหลัก 5W 1H     
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    5) มีการตรวจสอบเพื่อยืนยันขอ้มูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว     

    6) มีการเสนอข่าวต่อผู้บังคบับญัชาก่อนเผยแพร่     

  
  7) มีการเผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก      

9. กระบวนกำรธุรกำรและสำรบรรณ จ ำนวน 5 งำน   

9.1 งานออกเลขที่รับเอกสาร
ภายนอก 

เพื่อให้การรับเอกสาร,
หนังสือราชการถูกต้อง
และทันเวลา 

1) มีการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526      

ต.ค.58-ก.ย.59 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2) มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร    
  
  
  
  
  
  
  
  

   9.2 งานออกเลขที่รับ
เอกสารในระบบ e-office 

เพื่อให้การรับเอกสาร
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

1) มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนออกเลขที่รับเอกสารทุก
คร้ัง 

2) มีการพิจารณาความเร่งด่วนของเอกสาร และออกเลขที่รับเอกสารทุก
ฉบับ 

  9.3 ร่าง/พิมพ์ หนงัสือ
ราชการ/ค าสั่ง 

เพื่อให้การร่าง/พิมพ ์
หนังสือราชการถูกต้อง
เป็นไปตามรูปแบบ
งานสารบรรณ 

1) มีการร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ 

2) มีการเสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

  9.4 งานออกเลขที่ส่งเอกสาร 
ในระบบ e-office 

เพื่อให้หลักฐานในการ
ตรวจสอบและงา่ยต่อ
การค้นหา 

1) มีการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526      

2) มีการลงทะเบียนเพื่อคุมการออกเลขที่ส่งเอกสาร 

3) มีทะเบียนคุมการออกเลขที่สง่เอกสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

  9.5 งานจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นระเบียบ 

1) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณว่าด้วยการ
จัดเก็บหนังสือราชการแตล่ะประเภท 
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แยกเป็นหมวดหมู่ 
สามารถสบืค้นได้ง่าย 

2) มีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกตามประเภท   

10. กระบวนกำรจัดประชุม จ ำนวน 1 งำน 

10.1 งานจัดประชุม
(คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน) 

  
  
  

1) เพื่อให้การประชุม
ด าเนินไปอย่างราบรืน่ 
และมีประสิทธิภาพ  
  

1) มีแผนการประชุมตลอดทัง้ปแีละแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ต.ค.58 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีการจัดส่งเอกสารการประชมุให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ต.ค.58-ก.ย.59 

3) มีการประสานกรรมการในการมาประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม   
  
  
  

  
  
  
  

4) มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดท ารายงานการประชมุ 

5) มีการเสนอรายงานการประชมุให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 
  

6) มีการแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 
11. กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 4 งำน   

11.1 งานทบทวนกรอบ
อัตราก าลัง 

เพื่อให้มีกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสม
และตรงตามความ
ต้องการ 

1) มีการทบทวนกรอบอัตราก าลังปัจจบุัน ต.ค.58 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีการเสนอผลการทบทวนให้ผู้บริหารสูงสดุรับทราบและรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลัย 

  

      

11.2 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหา
บุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
โปรงใส่ ตรวจสอบได ้

1) มีการก าหนดคุณสมบัติของผูส้มัครที่ต้องการ ต.ค.58-ก.ย.59 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ   

3) มีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์     

    4) มีการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร อย่างน้อย 5     
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วัน 

    5) มีการก าหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15 วันท าการ     

    6) มีการส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

    

11.3 งานพฒันาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่ก าหนด/
ต าแหน่งงานที่
เหมาะสม 

1) มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร Oct-58 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2) มีการน าความต้องการมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและได้รับการอนมุัติจากผู้บริหารระดบัสูง 

พ.ย.58 

3) มีการติดตามการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ต.ค.58-ก.ย.59   

11.4 งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การประเมิน
การปฏิบัติงานเปน็
ธรรม โปรงใส่และ
ตรวจสอบได ้

1) มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและแจง้ให้บุคลากรทุก
คนทราบ 

รอบที่ 1 เม.ย. 59 
รอบที่ 2 ต.ค. 59 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

3) มีการจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการของบุคลากรให้ครบทุกคนก่อน
การประเมิน 

4) มีการตรวจความถูกต้องของผลการประเมิน   

6)      5) มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทุกคน 
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12. กระบวนกำรจัดท ำค ำขอตัง้งบประมำณ จ ำนวน 1 งำน   

12.1 งานจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ 

เพื่อให้มี
งบประมาณใช้ในการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม 

1) มีการจัดท าประมาณการรายรับที่สอดคล้องกับแผนการรับนกัศึกษา มี.ค.59 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
2) มีการเสนอค าขอตั้งงบประมาณให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะพิจารณาเห็นชอบ 
มิ.ย.-ก.ค. 59 

  3) มีการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณในระบบ ERP  ส.ค.59   

13. กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวน 1 งำน   

13.1 งานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมี
ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน
และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได ้

1) มีการรวบรวมปัจจัยภายใน-ภายนอก พร้อมทั้งวิเคราะห์ SWOT  เม.ย.-พ.ค. 59 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางองค์กร 

มิ.ย.-ก.ค. 59 

3) มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ส.ค.-ก.ย. 59 

4) มีการสื่อสารแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บุคลากร
ทราบ 

ก.ย.59 

14. กระบวนกำรติดตำมและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1 งำน   

14.1 งานควบคุมติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพ
และบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1) มีแผนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ต.ค.58 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
  

2) มีการควบคุมและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดในแต่ละไตรมาส 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 
  

3) มีการเบิกจ่ายงบประมาณเปน็ไปตามระเบียบและทันตามเวลาที่
ก าหนด 

4) มีการรายงานการเบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน     
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กระบวนกำร/งำน วัตถุประสงค ์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำนวน 1 งำน   

15.1 งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำ   รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
  
  
  
  
  

1) มีการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนนิงานดา้นประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน 

ก.ย.-ต.ค. 58 

2) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลกัสูตร และ
ระดับหน่วยงาน  

พ.ย.-ธ.ค. 58 

3) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ม.ค.-มี.ค. 59 

4) มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 
ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน ทุกภาคการศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ม.ค. 59 
พ.ค. 59 

5) มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หลักสูตร และระดับหนว่ยงาน ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด 

พ.ค.59 

6) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อม
บันทึกข้อมูลผา่นระบบ CHE QA online  

18 พ.ค.-15 มิ.ย. 59 

7) มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

15 มิ.ย.-15 ก.ค. 59   
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กระบวนกำร/งำน วัตถุประสงค ์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

  8) มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร 

มิ.ย.59   

9) มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

มิ.ย.59   

10) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน 
พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  

ส.ค.59   

11) มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ส.ค.59   

12) มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน 

ก.ย.59   

13) มีการน าผลการตรวจประเมินระดับหน่วยงานและแผนพฒันา
คุณภาพ (lmprovement Plan) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา 

ก.ย.59   

  

  14) ส่งรายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อ
มหาวิทยาลยั ผ่านระบบ CHE QA onlin 

 
 
 
 
 
 

ก.ย.59   
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กระบวนกำร/งำน วัตถุประสงค ์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

16. กระบวนกำรถ่ำยทอด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร   

16.1 งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพและมผีล
การปฏิบัติราชการ
บรรลุตามเปา้หมายที่
ก าหนด 

1) มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการในตัวชี้วัดทีไ่ม่บรรลุตาม
เป้าหมายของปีทีผ่่านมามาจัดท าแผนปรับปรุง 

ต.ค. -พ.ย. 58 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
2) เสนอแผนการปรบัปรุงในคณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้บรหิารระดับสูง
พิจารณาเห็นชอบ 

 

  3) มีการก าหนดปฏิทนิการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหน่วยงาน 

ต.ค.58   

  4)  มีการกระจายตัวชี้วดัลงสู่ระดับบุคคล   

  5)  มีการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ ให้ผู้ที่
เก่ียวข้องรับทราบ 

  

  6) มีการก ากับติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏบิัติราชการ
ให้สอดคล้องกับหลักฐานที่มีทุกเดือน 

ต.ค. 58-ก.ย. 59   

  7) มีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏบิัติราชการให้มหาวิทยาลัยทราบ
ทุกสิ้นเดือน     

    

8) มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาเห็นชอบทุกไตรมาส 

ธ.ค.58, มี.ค.59 
มิ.ย.59, ก.ย. 59 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที่ ๕๖.๑ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
.................................................................. 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    สวนสุนันทาเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม
ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังตอ่ไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 

 

๑.  อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ 
๓.  อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช กรรมการ 
๔.  อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศร ี กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ 
๖.  อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ กรรมการ 
๗.  รองศาสตราจารย์ วิริยา  สุขวงศ์ กรรมการ 
๘.  อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์ วิจิตรา  กุสุมภ์ กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ลักขณา  ยอดกลกิจ กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณ ี กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม กรรมการ 
๑๓.  นายนพปฎล  อินยาศรี กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  นางสาวพัชรา  กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวเบญจพร  เติมสิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 
 ๓. ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 

๑.  อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานกรรมการ 
๒.  นายนพปฎล  อินยาศรี กรรมการ 
๓.  นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา กรรมการ 
๔.  นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ กรรมการ 
๕.  นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์ กรรมการ 
๖.  นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ กรรมการ 
๗.  นางสาวธัญลดา  เลี้ยงอยู่ กรรมการ 
๘.  นางสาววราลี  พรมปฏิมา กรรมการ 
๙.  นางสาวสุธามาศ  นุ่มพญา กรรมการ 
๑๐.  นางสาวอัญชนา  สอนแตง กรรมการ 
๑๑.  นางสาววันวิสา  หนูเมียน กรรมการ 
๑๒.  นายวชิรพัฒน์  เลิศบัณฑิตกุล กรรมการ 
๑๓.  นางสาวอัญชา  แดงทองดี กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  นางสาวพัชรา  กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวเบญจพร  เติมสิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน มีหน้ำที่ดังนี้  
 ๑. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ 
ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 
 ๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายใน 
 ๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 ๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
 ๖. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  หนา้ 41 

 ๗.น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

       ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
    คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภำคผนวก 
ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 01) 
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แบบฟอร์มกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 01) 

ด้ำน/ควำมเสี่ยง 

สำเหตุของควำมเสี่ยง
และข้อมูล/หลกัฐำน
ประกอบกำรก ำหนด

ควำมเสี่ยง 

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะเกิด ระดับ ค ำอธิบำย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้ำนกลยุทธ ์
1 . 1  ค ว าม เ สี่ ย ง ต่ อก า ร ไ ม่ บ ร รลุ
เป้าหมายของตัวช้ีวัดส าคัญของแผนกล
ยุทธ์ (เดิม 58) 

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
วิทยาลัยพยาบาล 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 ส าเรจ็ตามแผน 91 - 100  % สูงมาก 5 
มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 ส าเรจ็ตามแผน 81 -  90 % สูง 4 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 ส าเรจ็ตามแผน 71 -  80 % ปานกลาง 3 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 ส าเรจ็ตามแผน 61 -  70 % น้อย 2 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 ส าเรจ็ตามแผน 1 -  60 % น้อยมาก 1 

1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย(ผศ.,รศ.,ศ.) (เดิม 58) 

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
วิทยาลัยพยาบาล 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 
มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 

1 . 3  จ านวนผลงานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (เดิม 58) 
 

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
วิทยาลัยพยาบาล 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 
มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 

1.4 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็นตาม
เกณฑ์ของสภาพยาบาล (เดิม 58) 

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
วิทยาลัยพยาบาล 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็นตามเกณฑ์
ของสภาพยาบาลมีสูงมาก 

สูงมาก 5 

มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็นตามเกณฑ์
ของสภาพยาบาลมีสูง 

สูง 4 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็นตามเกณฑ์
ของสภาพยาบาลมีปานกลาง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็นตามเกณฑ์ น้อย 2 
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ด้ำน/ควำมเสี่ยง 

สำเหตุของควำมเสี่ยง
และข้อมูล/หลกัฐำน
ประกอบกำรก ำหนด

ควำมเสี่ยง 

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะเกิด ระดับ ค ำอธิบำย ผลกระทบ ระดับ 

ของสภาพยาบาลมีน้อย 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็นตามเกณฑ์

ของสภาพยาบาลมีน้อยมาก 
น้อยมาก 1 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
2.1การด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน  

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
วิทยาลัยพยาบาล 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 การด าเนินงานการเบิกจ่ายไม่ส าเร็จตาม
แผน ร้อยละ 91-100 

สูงมาก 5 

มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 การด าเนินงานการเบิกจ่ายไม่ส าเร็จตาม
แผน ร้อยละ 81-90 

สูง 4 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 การด าเนินงานการเบิกจ่ายไม่ส าเร็จตาม
แผน ร้อยละ 71-80 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 การด าเนินงานการเบิกจ่ายไม่ส าเร็จตาม
แผน ร้อยละ 61-70 

น้อย 2 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 การด าเนินงานการเบิกจ่ายไม่ส าเร็จตาม
แผน ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

น้อยมาก 1 

2.2 ความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิจัยกับประชาคมอาเซียนท่ีมีการ
ด าเนินการร่วมกัน(เดิม 58) 

รายงานความก้าวหน้า
ร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับประชาคม
อาเซียนที่มีการ
ด าเนินการร่วมกัน(เดิม 
58)พยาบาล 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 
มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 

 
1 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
3.1 การจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมผีล
ต่อการปฏิบตัิงานของ
วิทยาลัย 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ส าเร็จ
ตามแผน ร้อยละ 91-100 

สูงมาก 5 

มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ส าเร็จ
ตามแผน ร้อยละ 81-90 

สูง 4 
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ด้ำน/ควำมเสี่ยง 

สำเหตุของควำมเสี่ยง
และข้อมูล/หลกัฐำน
ประกอบกำรก ำหนด

ควำมเสี่ยง 

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค ำอธิบำย โอกำสที่จะเกิด ระดับ ค ำอธิบำย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ส าเร็จ
ตามแผน ร้อยละ 71-80 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ส าเร็จ
ตามแผน ร้อยละ 61-70 

น้อย 2 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ส าเร็จ
ตามแผน ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

น้อยมาก 1 

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4 . 1  ก า ร เ ปลี่ ย นแป ล งกฎห มา ย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมผีล
ต่อการปฏิบตัิงานของ
วิทยาลัย 

เกิดขึ้นเป็นประจ า/เป็นปกต ิ สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องสูงมาก 

สูงมาก 5 

มีโอกาสอย่างมากท่ีจะเกดิขึ้น สูง 4 เ กิ ด คว ามล่ า ช้ า ต่ อก ารปฏิ บั ติ ง าน
วิทยาลัยสูง 

สูง 4 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานปานกลาง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน
วิทยาลัยน้อย 

น้อย 2 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน
ส่วนงานน้อยมาก 

น้อยมาก 1 
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ภำคผนวก 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 02) 
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แบบฟอร์มกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM -02) 

ควำมเสี่ยง (1) แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงปัจจุบัน (2) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม (3) 

ระดับควำมเสี่ยง 
โอกำสท่ีจะเกิดข้ึน ผลกระทบ 

คะแนนควำมเสี่ยง 

(โอกำสx
ผลกระทบ) 

1.ด้ำนกลยุทธ์ 
1.1 ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดส าคัญของแผนกลยุทธ์ (เดิม 58) 

1.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแผนงานโครงการ 
2.ติดตามผลการบริหารแผนทุกเดือน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

3 3 9 ความเสี่ยงปาน
กลาง 

1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับ
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(ผศ.,รศ.,ศ.) (เดิม 58) 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท า
ผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

3 4 12 ความเสี่ยงสูง 

1.3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เดิม 58) 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

3 3 9 ความเสี่ยงปาน
กลาง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
2.1การด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผน 

ส่งผู้รับผิดชอบงานโดยตรงไปอบรมระเบียบการบริหาร 
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

3 3 9 ความเสี่ยงปาน
กลาง 

2.2 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับ
ประชาคมอาเซียนที่มีการด าเนินการร่วมกัน
(เดิม 58) 

1.ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับประชาคมอาเซียน 
2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 
 

3 4 12 ความเสี่ยงสูง 
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ควำมเสี่ยง (1) แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงปัจจุบัน (2) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม (3) 

ระดับควำมเสี่ยง 
โอกำสท่ีจะเกิดข้ึน ผลกระทบ 

คะแนนควำมเสี่ยง 

(โอกำสx
ผลกระทบ) 

3.ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
3.1 การจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

1.ศึกษาระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.แต่งตั้งคณะกรรม การก าหนดราคากลาง ,
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/จัดซื้อหน่วยงานภายใน
และภายนอกร่วมด้วย 

3 4 12 ความเสี่ยงสูง 

4. ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

1.ศึกษาระเบียบ ข้อก าหนดแนวปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณ 
2.ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
3.ติดตาม และประเมินผลรายงานการด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 

3 4 12 ความเสี่ยงสูง 
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