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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย

เป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มปีระสิทธิภาพและความคุ้มคา่ในเชิง

ภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ตลอดจนให้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

อย่างสม่ าเสมอ กอรปกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งมกีารประเมนิความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างตน้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จงึได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึน้เพื่อให้การจัดการของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปตาม

กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มรีะบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม กิจกรรม และ

กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายใหร้ะดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี ้ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื  

ส่วนที่ 1 บทน า  

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง  

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังวา่แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะ

เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้มกีารบริหารงานเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย

เป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าใน

เชงิภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ตลอดจนให้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างสม่ าเสมอ กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งมกีารประเมนิความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในนั้น 

เพื่อให้การจัดการของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุม

ภายในและให้มรีะบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น

มูลเหตุของความเสียหายใหร้ะดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ปรับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ

ของคณะกรรมการรว่มของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tradeway Commission) จ านวนขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ (1) การระบุความเสี่ยง 

(2) การประเมนิความเสี่ยง (3) การตอบสนอง/กลยุทธ์ที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง (4) การ

ด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง และ (5) การตรวจติดตามประเมินการบริหาร

ความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างตน้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ได้วิเคราะหค์วามเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน3) 

ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความ

เสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมคีวามเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จ านวน 9 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.1 ความเสี่ยงตอ่การไม่บรรลุ

เป้าหมายของตัวชี้วัดส าคัญของ

1.มอบหมายใหม้ีผู้รับผดิชอบในแผนงานโครงการ 

2.ติดตามผลการบริหารแผนทุกเดือน 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

แผนกลยุทธ์ 3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

1.2 จ านวนผลงานทางวชิาการเพื่อ

ขอรับต่ าแหน่งทางวิชาการไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย(ผศ.,รศ.,ศ.) 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท าผลงาน

เพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

1.3 จ านวนผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท า

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

1.4 สัดส่วนอาจารย์ประจ าไม่เป็น

ตามเกณฑข์องสภาพยาบาล 

1.จัดท าแผนรับอาจารย์ประจ า 

2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การด าเนินงานตามตัวชีว้ัดไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.ประชุมผู้รับผดิชอบตัวชี้วัดเพื่อรับทราบปัญหาในการด าเนินงาน 

2.จัดท าแผนด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด 

3.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

4.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

2.2 การด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้า

ไม่เป็นไปตามแผน 

ส่งผูร้ับผิดชอบงานโดยตรงไปอบรมระเบียบการบริหาร 

งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

2.3 ความรว่มมอืด้านการศึกษา

และวิจัยกับประชาคมอาเซียนที่มี

การด าเนินการร่วมกัน 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผนความรว่มมอืด้านการศึกษา

และวิจัยกับประชาคมอาเซียน 

2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 หอ้งปฏิบัติการไม่เป็นไปตาม

เกณฑส์ภาพยาบาล 

1.จัดท าแผนการขยายหอ้งปฏิบัติการ 

2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.จัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

2.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร 

4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1ความเสี่ยงตอ่การกระท าผิด

ระเบียบพัสดุ 

 

1.ศกึษาระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการเตรียมการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

2.แตง่ตัง้คณะกรรม การก าหนดราคากลาง ,คณะกรรมการตรวจ

รับงานจ้าง/จัดซื้อหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมดว้ย 

4.2 มาตรการเรง่รัดการเบิกจ่าย

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

1.ศกึษาระเบียบ ขอ้ก าหนดแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 

2.ด าเนนิการตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 

3.ติดตาม และประเมินผลรายงานการด าเนินงานตามแนว

ปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
 



สารบัญ 

  หน้า 

ค าน า ก 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร ข 

สารบัญ ค 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 หลักการและเหตุผล 1 

 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง  

 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 12 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 13 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 13 

 ปฏิทินการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 

 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 15 

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 24 

ส่วนที่ 4 การวางระบบการควบคุมภายใน 29 

4.1 แบบแผนการควบคุมภายใน (แบบแผน ปย.2 (FM IC 01))  30 

ภาคผนวก  

 การระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง (FM-RM 01) 38 

 การก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ( FM-RM 02) 40 

 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

44 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 47 
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บทที่ 1 บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ประการแรก 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา่ 

“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีผู้รับผดิชอบต่อผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหน่ึงที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ 

ส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดโีดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ

ของผู้ปฏิบัติราชการ การมสี่วนรว่มของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การตดิตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

ประการที่สอง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตร ีเพื่อ

ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืโดย

วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้สว่นราชการจัด

ให้มคีณะผู้ประเมนิอิสระด าเนนิการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสว่นราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มคา่ในภารกิจ ทั้งนี้

ตามเกณฑ ์วธิีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

ประการที่สาม 

ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผูท้ี่

เกี่ยวข้องทราบ 

ประการที่สี ่

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด

จุดมุง่หมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง่เน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียด

ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
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ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอย่างนอ้ย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) หรอืเรียกชื่อย่อวา่ “สมศ.” 
 

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองคก์ร อัต

ลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมายการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 

 เป็นสถาบันการศกึษาที่บริหารจัดการการศกึษา และการผลิตบัณฑิตดา้นการพยาบาลและ

สุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

พันธกิจ  

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตดา้นการพยาบาลและสุขภาพใหม้ีคุณภาพ  

 2. วิจัยและสร้างสรรคอ์งค์ความรูท้างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

 3. ให้บริการวิชาการทางดา้นการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของชุมชนและสังคม 

 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมหลัก 

 1. จัดการศึกษาเชงิคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 

 2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

 3. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

 4. บุคลากรทุกคนมคีุณค่าต่อองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร  

 1. ระบบอาวุโส ความเอือ้อาทร และคุณธรรม 

 2. เอาใจใส่และให้ความส าคัญแก่นักศกึษา บุคลากร และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 3. ยึดมั่นความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์  

 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
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เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรือวชิาชีพ มีทักษะและมีความ 

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง   

จติสาธารณะ หมายถึง เน้นความเป็นเลิศดา้นวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม 

รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มคีวามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา มทีักษะการคิด

วิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้ระบบเครือขา่ยและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

เอกลักษณ์  

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล” 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทีป่ลูกฝังความเป็นผู้มีกิรยิา 

มารยาท และการแต่งกายที่เหมาะสม เนน้การอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มแีหลง่เรียนรูท้ี่

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูร้ับบริการด้านสุขภาพ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย ม ี4 ด้าน ได้แก่ 

 1.ผลติบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรูค้วามสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบวิชาชีพ เป็นผูท้ี่มคีุณธรรมจริยธรรม มจีติส านึกใน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนนิชีวติและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและ

ประเทศชาติ 

 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรา้งองค์ความรู้ใหมท่างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

 3.จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพรผ่ลงานวิชาการทางดา้นการ

พยาบาล และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นโยบายการปฏิบัติงาน  

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 การเรียนการสอน 
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 (1) เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มคีวามสามารถและคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมุ่งเนน้ให้บัณฑิตมคีุณภาพ และสามารถสอบขึน้

ทะเบียน เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล   

 (2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 (3) ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะในการสอนของอาจารย์ตามผลการ

เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คอื ดา้นคุณธรรม ความรู ้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  ทักษะในการวิเคราะหแ์ละการสื่อสาร และ ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร 

 (1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมสี่วนรว่มของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 (2) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิต และมีการสอบความรูร้วบยอด / ความรูอ้ื่นที่

เทียบเท่า หรอืผา่นการทดสอบความรูต้ามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.3 การพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่า 

  (1) พัฒนาศักยภาพนักศกึษาโดยมุ่งใหม้ีความรูใ้นวิชาชีพภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้น า 

 (2) ส่งเสริมให้ใชร้ะบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการวิจัยในช้ันเรยีนเป็นเครื่องมอืในการ

พัฒนานักศึกษา 

 (3) ส่งเสริมกิจกรรมการมีสว่นร่วมของศษิย์เก่า 

 (4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา 

 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย  

2.2 ประสานความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยร่วมกัน  
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2.3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและองค์ความรูด้้านการเรียนการ

สอน 

2.4 ส่งเสริมการวจิัยในคลินกิและชุมชน 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

3.1 สนับสนุนให้หนว่ยงานจัดการศกึษาจัดตัง้แหล่งบริการวิชาการและบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนโดยมีหน่วยงานภายนอกให้การรับรองหรอืร่วมมือ  

3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดี

ขึน้ สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ  

3.3 ให้บริการวิชาการ / วิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดตามหลักแนวทาง

พระราชด าริ 

4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา และการมสี่วนรว่มของมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน 

5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร 

5.1 การบริหารการเงนิ 

 (1) มีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และตดิตามผลอย่างตอ่เนื่อง  

 (2) น าระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใชใ้นการบริหารจัดการ 

5.2 การบริหารบุคลากร 

 (1) จัดการทรัพยากรอย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่

มีตามพันธกิจ โดยใช้บุคลากรใหเ้หมาะสมกับความรูค้วามสามารถ 

 (2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย 

 (3) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในการท างานและ

เสริมสรา้งขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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5.3 การบริหารสินทรัพย์ถาวร 

(1) ก าหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวร 

(2) มีแผนการบริหารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้หลักการใชท้รัพยากรร่วม 

6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

6.1. จัดให้มรีะบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและ

นักศึกษาของวิทยาลัย 

6.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมกีารจัดท าระบบประกันคุณภาพ 

 6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอืในการสนับสนุน การบริหาร

จัดการ การจัดการศกึษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ให้สนองต่อระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

6.4. จัดให้มรีะบบการตดิตาม ประเมนิในกิจกรรมการมสี่วนรว่มด้านการประกันคุณภาพของ

บุคลากร 

6.5. พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรอื

หนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 

6.6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของ

วิทยาลัย แก่นักศึกษาและประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

6.7. ส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างตอ่เนื่อง และสง่เสริมให้นักศึกษาน ากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา 

6.8. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนนิการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online 

7. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนับสนุนการใชร้ะบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใชบ้ริหารจัดการใน

วิทยาลัย 
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เพื่อมแีนวทางหรอืวิธีการพัฒนา วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพใหบ้รรลุความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก มรีายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ1. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (high performance organization) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับศษิย์เก่าและชุมชน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 1. ศษิย์เก่าและชุมชนมคีวามพึงพอใจในกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์  2. ศษิย์เก่าได้รับการยกย่อง และยอมรับ จากผู้ใชบ้ัณฑติ 

ชุมชนหรอืสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติตามอัต

ลักษณ์ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ มคีวามรู ้ความสามารถทาง

วิชาการ  มคีุณธรรม จรยิธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มกีารแขง่ขันสูง และจัดการศกึษา

ขั้นพื้นฐานให้มปีระสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประเทศชาติ 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 1. มีศูนย์การวิจัยที่พรอ้มให้บริการและมีบรรยากาศ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพและเป็นแหลง่รวบรวมความรูเ้ฉพาะด้าน  2.บุคลากรได้รับ

การพัฒนาความรูแ้ละทักษะในการสร้างผลงานวิจัยและหรอืงานสร้างสรรค ์ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรอืนานาชาติและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึน้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรา้งความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 1. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อการรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย  2. มีความรว่มมอืด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิก

ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้และบริการวิชาการช้ันน า 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐาน

ของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 1. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 

และเป็นศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 



8 
 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ – 

ข้อมูลบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มบีุคลากรจ านวนทั้งสิน้ 73 คน จ าแนก

เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 83.56  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.44 ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

(ประจ า) 

ลูกจา้ง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

(ช่ัวคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- - - - - 61 61 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- 1 1 - - 12 14 

รวม - 1 1 - - 73 75 

แหล่งข้อมูล : งานบุคลาการ วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
 

ข้อมูลนักศกึษา 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มีนักศึกษาทั้งสิน้ 467 .คน จ าแนกเป็น 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 467 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน - คน และนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก จ านวน - คน ดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวมท้ังสิ้น 

2555 438 - - 438 

2556 476 - - 476 

2557 467 - - 467 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิน้ 1 หลักสูตร จ าแนก

เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน - หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 

จ านวน - หลักสูตร ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลหลักสูตรที่เปิดสอนในแตล่ะระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน(หลักสูตร) 

ปริญญาตรี 1 

ปริญญาโท - 

ปริญญาเอก - 

รวมทั้งสิ้น 1 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 255 7 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิน้ 117  คน 

จ าแนกออกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน ปริญญาโท จ านวน - คน และ

ปริญญาเอก จ านวน - คน ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ขอ้มูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

2555 77 - - 77 

2556 80 - - 80 

2557 117 - - 117 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

ข้อมูลงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประมาณการรายรับทั้งสิน้ 71,351,400  บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดนิ จ านวน 39,721,900  บาท เงนินอกงบประมาณ จ านวน 31,629,500  บาท และเงนิคงคลัง 

จ านวน - บาท ประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้ 71,351,400  บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 

39,721,900 . บาท เงนินอกงบประมาณ จ านวน 31,629,500  บาท และเงนิคงคลัง จ านวน - บาท ดัง

ตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ขอ้มูลงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2558 ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณแผน่ดิน 39,721,900 39,721,900 

เงินนอกงบประมาณ 31,629,500 31,629,500 

เงินคงคลัง - - 

รวม 71,351,400 71,351,400 

แหล่งข้อมูล : งานวิเคราะหน์โยบายและแผน วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ข้อมูลผลงานวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาจารย์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มีงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคจ์ านวนทั้งสิน้ 11 ผลงาน มีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6

ผลงาน คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 ขอ้มูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงาน 2555 2556 2557 

จ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 13 14 11 

จ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 3 11 6 

รอ้ยละของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

***(ค านวณจากจ านวนงานวจิัย/จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดX100) 

8.69 18.33 15.69 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มโีครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิน้ 

13 โครงการ มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 84.62 ดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ขอ้มูลการบริการทางวิชาการ 

ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 2555 2556 2557 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด 4 14 13 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

3 11 11 

รอ้ยละของโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียน

การสอนและการวิจัย 

75 78.57 84.62 

.  

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มโีครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

จ านวนทั้งสิน้ 3 โครงการ และมีจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมทั้งสิน้ 1,280  คน  

ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ขอ้มูลการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2555 2556 2557 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม - - 3 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม - - 1,280 
 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ได้ด าเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

จ านวนทั้งสิน้ 41 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวบ่งชีคุ้ณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) จ านวน 23 ตัวบ่งชี ้ตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สม

ศ.) จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีคุณภาพที่เป็นของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ตังบ่งช้ี ดังตารางที่ 9  
 

ตารางท่ี 9 ขอ้มูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2556 
คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

ผลการประเมินตามเกณฑข์อง สกอ. 4.56 ดีมาก 

ผลการประเมินตามเกณฑข์อง สมศ. 4.25 ด ี

ผลการประเมินตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3.00 พอใช้ 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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บทที่ 2  

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อให้  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่

เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ขอ้ 6 โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ด าเนนิงานด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  จะเกิดความ

เสียหายหรอืขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นใหอ้ยู่ในระดับที่  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุ

เป้าหมายของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร ์และแนวทางในการบริหาร  วิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นการสง่เสริมให้  วทิยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ  มีระบบบริหารจัดการที่ด ี( Good Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  จงึก าหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของ  วทิยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผูบ้ริหารและบุคลากรของ  วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ทุกระดับต้องตระหนัก ให้

ความส าคัญ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรอืการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่

ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การตดิตาม ประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนนิการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

1. เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  เป็นไปตามเป้าประสงค์และ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

2. เพื่อให้มรีะบบในการตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเป้าระวัง

ความเสี่ยงใหมท่ี่อาจเกิดขึ้น 

3. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงดา้นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ความหมายและค าจ ากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง  หมายถึง เหตุการณ์/โอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอน

และจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร   หรอืท าให้การด าเนินงานไม่

ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ตน้เหตุ หรอืสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ดว้ยว่าเหตุการณน์ั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึน้ได้อย่างไร และท าไม 

ทั้งนี ้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วเิคราะหแ์ละก าหนดมาตรการลด

ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  

การบรหิารความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการที่น าไปประยุกต์ใชใ้นการบริหารจัดการให้

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงลดลง หรอืผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง

ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรก าหนด เป็นต้น 
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ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 มี

การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง  

โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

ตาราง ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบรหิารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน” 

7 พ.ย. 57 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ระดับ

หนว่ยงาน  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

19 พ.ย. 57 
รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  และการ

วางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

พ.ย.57 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

4 

 

จัดท าประกาศนโยบายบรหิารความเสี่ยง  และการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ย.57 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

5 จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ย.-ธ.ค.57 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

6 เสนอแผนบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ธ.ค.57 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

7 จัดส่งแผนบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

15 ธ.ค.57 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

8 สื่อสารแผนบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม

ภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

ธ.ค.57 -ม.ค.

58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

9 ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ธ.ค.57-ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

10 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ม.ีค.,ม.ิย.

,ก.ย. 58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

11 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ให้กับกองนโยบายและแผน 

 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

- ไตรมาส 2 31 มี.ค.58 

- ไตรมาส 3 30 ม.ิย.58 

- ไตรมาส 4 29 ก.ย.58 

12 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความ

เสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  

ก.ย.58 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

13 ทบทวนแนวทางการบรหิารความเสี่ยง และการวาง

ระบบควบคุมภายใน ปีถัดไป 

ก.ย.58 รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ ได้ปรับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหลักการของคณะกรรมการรว่มของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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รายละเอียดดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

 การวิเคราะห์  เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ให้น า 

แนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของแตล่ะ

โครงการ โดยควรค านงึถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งสัญญาณบ่งชีอ้ันจะ

น าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ  โดยดูทั้งปัจจัยภายใน  และปัจจัยภายนอกเป็น

ส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะห์ ดังกล่าว 

 1.ปัจจัยภายใน  หมายถึง  ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เชน่ กฎระเบียบ  

ข้อบังคับของสว่นราชการ  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหาร  ความรู้ ความสามารถของบุคลากร  

กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2.ปัจจัยภายนอก  หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร  เชน่ ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม  การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  

เป็นต้น    

 

การสื่อสาร 

ระบบสารสนเทศ 

การระบุความเสี่ยง 

การประเมินเสี่ยง 

การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 
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 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ  อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม  โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเ์หตุการณภ์ายนอกส่งผลตอ่กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชน  

การรว่มมอืกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูร้ับบริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  หรอืเป็นความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนัน้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรอืผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  งานประกัน

คุณภาพการศกึษา  ความปลอดภัย  เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมที่ใช้  และการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่ง

ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่  

    ความเสี่ยงดา้น ทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

หมายถึง  ความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมหรอืขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงนิ 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  รวมทั้งการท านติิกรรมสัญญา  การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ

ด าเนนิงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนัน้  นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ  

แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง  

อาทิ 

    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล  และการมี

ส่วนรว่ม 

    4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

    4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค     
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมนิระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมนิความ

เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑข์อง

หนว่ยงานขึ้น  ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑใ์นเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ  ทั้งนีข้ึน้อยู่กับข้อมูลสภาพ 

แวดล้อมในหนว่ยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  และผูบ้ริหาร

ของหน่วยงาน  โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนว่ยงานที่มขี้อมูลตัวเลข  หรอืจ านวนเงินมาใช้ใน

การวิเคราะหอ์ย่างพอเพียง  ส าหรับหน่วยงานที่มีขอ้มูลเชงิพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ

จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ใหก้ าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ  ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนนิงานขององค์กร  ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 

 1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่งๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 รายละเอียด 
หลักเกณฑ์การพจิารณา 

(ความเป็นไปได้/โอกาสที่จะเกิดขึ้น) 
ผลกระทบ 

 

ระดับ 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอ้ยมาก 1 - 5% ต่ ามาก  1 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 6 -10% ต่ า  2 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง 11 - 25% ปานกลาง  3 

มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึ้น 26 - 50% สูง 4 

เกิดขึ้นเป็นปกติ/เป็นประจ า 51 - 99% สูงมาก  5 
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 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

    2.1 ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์   

รายละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % น้อยมาก 1 

ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % น้อย 2 

ส าเร็จตามแผน 71 -  80 % ปานกลาง 3 

ส าเร็จตามแผน 61 -  70 % มาก 4 

ส าเร็จตามแผน   1-  60 % สูงมาก 5 

   2.2 ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % น้อยมาก 1 

ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % น้อย 2 

ส าเร็จตามแผน 71 -  80 % ปานกลาง 3 

ส าเร็จตามแผน 61 -  70 % มาก 4 

ส าเร็จตามแผน   1-  60 % สูงมาก 5 
 

 2. 3 ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

รายละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท น้อยมาก 1 

10,001 – 50,000 บาท น้อย 2 

50,001 – 250,000 บาท ปานกลาง 3 

250,001 – 10,000,000 บาท มาก 4 

มากกว่า 10,000,001 บาท สูงมาก 5 
 

2.4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

รายละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

มีผลในระดับบุคลากร น้อยมาก 1 

มีผลในระดับส่วนงาน/ฝา่ยสาขาวิชา น้อย 2 

มีผลในระดับหนว่ยงานหรอืคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/ส่วนงาน ปานกลาง 3 

มีผลในระดับมหาวิทยาลัย มาก 4 

มีผลในระดับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก สูงมาก 5 
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 3) ระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  

แตล่ะปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงตา่งๆ  และประเมินระดับความ

รุนแรงหรอืมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ท าให้

สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยใหห้นว่ยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน หรอืเวลาที่มจี ากัด  โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณต์่างๆ  ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มผีลตอ่องค์กรหรอืหนว่ยงานวา่มี

ระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยง  เมื่อพจิารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณค์วาม 

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแลว้ ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรอืหนว่ยงานวา่ก่อใหเ้กิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มผีลตอ่องค์กร  เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บค

วา
มร

ุนแ
รง

 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 
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เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ตามล าดับ จากระดับสูงมาก  สูง ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก แลว้เลือกความเสี่ยงที่มรีะดับสูงมาก

และสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมคิวามเสี่ยง  (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้  

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่งๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ  (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น  5 ระดับ สามารถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น  5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนนิการก าจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝา้ระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 
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ตารางท่ี 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุง่เน้นให้องคก์รสามารถบริหารความเสี่ยงใหอ้ยู่

ในระดับที่ยอมรับได้  โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของผูร้ับผิดชอบ  แตอ่ย่างไรก็ตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรอืกล

ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง  (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนัน้สามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนนิการใดๆ  เชน่ กรณีที่มคีวามเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง

และไม่คุ้มคา่ที่จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง  (Risk Reduction) หรอืควบคุมความเสี่ยง  (Risk Control) คือ การปรับ 

ปรุงระบบการท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและตอ้ง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้  เชน่ 

การหยุดด าเนนิงานหรอืกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนัน้  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย  (Risk Sharing) หรอืโอนความเสี่ยง  (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้  เชน่ การท าประกันภัย /ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน  การจา้งบุคคล  

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บค

วา
มร

ุนแ
รง

 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ภายนอกหรอืการจา้งบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน  เชน่ งานรักษาความปลอดภัย  เป็น

ต้น 

 เมื่อได้ประเมนิความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจงึด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่

เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แตไ่ม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้  นอกจากนีย้ังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนนิการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผดิชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย

กิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ  ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง  โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลดา้นการบริหารความเสี่ยงใหก้ับผูบ้ริหาร  คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง  และ

รับทราบข้อมูลดา้นการบริหารความเสี่ยงใหก้ับผูบ้ริหาร  คณะท างาน  และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางตา่งๆ  เชน่ ระบบอินทราเน็ต  หนังสือเวียน  การประชุมช้ีแจงโดย

ผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝา้ระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดใหม้ีการตดิตามและประเมินผลว่าแตล่ะ

หนว่ยงานมีการประเมินประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างตอ่เนื่อง  และสม่ าเสมอ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมปีระสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิ สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเส่ียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2588 ของวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผลกระทบ 

(2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ

ความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์         

1.1 ความเสี่ยงตอ่การไม่บรรลุ

เป้าหมายของตัวชีว้ัดส าคัญของ

แผนกลยุทธ์ 

I1 3 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ส่งเสริม สนับสนุนให้

มกีารตดิตามผลการ

บริหารแผนทุกเดอืน 

1.มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบ

ในแผนงานโครงการ 

2.ตดิตามผลการบริหารแผน

ทุกเดือน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอรับต่ าแหนง่ทางวิชาการไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย(ผศ.,รศ.,ศ.) 

I1 3 4 ความเสี่ยง

สูง 

ส่งเสริมและผลักดัน

ให้คณาจารย์ท า

ผลงานเพื่อเสนอขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม

และผลักดันให้คณาจารย์ท า

ผลงานเพื่อเสนอขอต าแหนง่

ทางวิชาการ 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

1.3 จ านวนผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

I1 3 4 ความเสี่ยง

สูง 

ส่งเสริมและผลักดัน

ให้คณาจารย์ท า

ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม

และผลักดันให้คณาจารย์ท า

ผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 
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ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผลกระทบ 

(2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ

ความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1.4 สัดสว่นอาจารย์ประจ าไมเ่ป็น

ตามเกณฑ์ของสภาพยาบาล 

I1 3 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

จัดหาอาจารยป์ระจ า

ให้เป็นตามเกณฑ์ของ

สภาพยาบาล 

 

1.จัดท าแผนรับอาจารย์

ประจ า 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

ด้านการปฏิบัตงิาน         

2.1 การด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

I2 3 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มี

การตดิตามผลการ

ด าเนนิงานเป็นราย

เดอืน 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

เพื่อรับทราบปัญหาในการ

ด าเนนิงาน 

2.จัดท าแผนด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัด 

3.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

4.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

2.2 การด าเนนิการเบิกจ่ายลา่ชา้

ไมเ่ป็นไปตามแผน 

I2 3 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ส่งเสริมและสนับสนุน

การเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไป

ตามแผน 

ส่งผู้รับผิดชอบงานโดยตรงไป

อบรมระเบียบการบริหาร 

งบประมาณ การเงิน และ

พัสด ุ

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

2.3 ความร่วมมอืดา้นการศึกษา I2 3 4 ความเสี่ยง ส่งเสริมสนับสนุน 1.ประชุมคณะท างานเพ่ือ 1 ต.ค.57- รองผู้อ านวยการ
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ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผลกระทบ 

(2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ

ความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

และวิจัยกับประชาคมอาเซียนท่ีมี

การด าเนนิการร่วมกัน 

สูง ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัย

กับประชาคมอาเซียน

ท่ีมีการด าเนินการ

ร่วมกัน 

จัดท าแผนความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับ

ประชาคมอาเซียน 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

30 ก.ย.58 ฝ่ายบริหาร/รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

วชิาการ/รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ห้องปฏบัิตกิารไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์สภาพยาบาล 

I3 3 5 ความเสี่ยง

สูง 

ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนนิการขยายและ

ปรับปรุง

ห้องปฏบัิตกิาร 

1.จัดท าแผนการขยาย

ห้องปฏบัิตกิาร 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

3.2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ I3 3 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ให้ทันสมัยเหมาะกับ

การใช้งาน 

1.จัดท าแผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

    
    

4.1ความเสี่ยงตอ่การกระท าผิด

ระเบียบพัสดุ 

I4 2 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ศกึษาระเบียบ

ข้อบังคับประกาศ

1.ศกึษาระเบียบพัสดุและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อนการ

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ
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ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผลกระทบ 

(2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ

ความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

 ตา่งๆของ

มหาวทิยาลัย 

เตรียมการจัดซือ้จัดจ้าง 

2.แตง่ตัง้คณะกรรม การก าหนด

ราคากลาง ,คณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้าง/จัดซือ้

หนว่ยงานภายในและภายนอก

ร่วมดว้ย 

ประกันคุณภาพ 

4.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

I4 3 3 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ศกึษาระเบียบ

ข้อบังคับประกาศ

ตา่งๆของ

มหาวทิยาลัย 

1.ศกึษาระเบียบ ข้อก าหนด

แนวปฏบัิตกิารบริหาร

งบประมาณ 

2.ด าเนนิการตามแนว

ปฏบัิตกิารบริหารงบประมาณ 

3.ตดิตาม และประเมินผล

รายงานการด าเนนิงานตาม

แนวปฏบัิตกิารบริหาร

งบประมาณ 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 4  

การวางระบบการควบคุมภายใน 
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4.1 แบบแผนการควบคุมภายใน (แบบแผน ปย.2 (FM-IC-01)) 
แบบแผน ปย.2  (FM - IC 01) 

ส่วนงานบุคลากร 

แผนการควบคุมภายใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

งานด้านบุคคล       

1.การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี  

 - เพ่ือให้แผนการพัฒนา
บุคลากรเป็นไปตาม
นโยบายสอดคล้องกับ
กรอบแผนประจ าปีของ

- มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังตามต าแหน่ง
สายวิชาการและ
ต าแหน่งสายสนับสนุน
วิชาการในแต่ละปี 

- มีการก าหนดนโยบาย  

- ผู้ท าการส ารวจ
ตรวจสอบรายชื่อและ
จ านวนบุคลากร 

- มีแผนปฏิบัติราชการ ใน
การด าเนินงาน และ
ควบคุมติดตามให้บรรลุ

- ความต้องการทดแทน
อัตราที่ขาดไม่มีบุคลกร 

- บุคลากรมีความ
ต้องการไปอบรมใน
หลักสูตรที่ไม่เก่ียวข้อง
กับภาระหน้าที่

- จัดหาบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลผู้ประสาน
การจัดท าแผนระหว่าง

สิ้นสุด 30 ก.ย. 58 /  

เจ้าหน้าที่งานบุคคล 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

วิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์  เป็น
แนวทางในในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

2.การคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม 

- เพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมได้อย่าง
เหมาะสมกับหลักสูตรตรง
ตามต าแหน่งและลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ 

 

- การฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร  จะแจ้งให้
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ตรงตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

 

-  รายงานผลการผลการ
เข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 

- บุคลากรมีภาระงาน
การสอน  เป็นจ านวน
มาก จึงท าให้เวลาใน
การเข้าอบรมมีน้อย 

 

 

-  เข้าร่วมการอบรม
ตามหลักสูตรที่จัด
อบรม  และจัดสรร
เวลาในการเข้าร่วมการ
อบรม 

 

สิ้นสุด 30 ก.ย. 58 /  

เจ้าหน้าที่งานบุคคล 

 

3.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก

-  มีการประเมินผลโดย
ผู้บริหาร และ

-  การเขียนภาระงาน
ไม่ค่อยชัดเจน และการ

-  ผู้บังคับบัญชาอบรม
วิธีการค านวณการคิด

สิ้นสุด 30 ก.ย. 58 /   
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

ปีงบประมาณ  โดย
ประเมินปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ และน าผล
การประเมินเข้าระบบ  
ERP 

ค านวณภาระงานไม่
ตรงตามระบบ ERP 

ภาระงานให้ถูกต้องตาม
ระบบ ERP 

เจ้าหน้าที่งานบุคคล 

 

                                                                                                                                 ชื่อผู้รายงาน  

                                                                                                                                                                    ( นายนพปฎล  อินยาศรี ) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

                                                                                                                                                วันที ่1 เดือน ธันวาคม .พ.ศ. 2557 
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ส่วนงานการเงิน 

แผนการควบคุมภายใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

งานการเงิน       

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ 

- กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

- การเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง  และ
ระเบียบส านักนายก -
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2553 และฉบับ

มีการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง  และ
ระเบียบส านักนายก -
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2553 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม    และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- การส่งเอกสาร
เบิกจ่ายไม่มีการ
ตรวจสอบ  

- การเบิกจ่าย ล่าช้า 

- การเบิกจ่ายผิดพลาด 

1. ตรวจสอบหลักฐาน
ให้ถูกต้องก่อนส่ง และ
มีคู่มือการปฏิบัติงานใน
การเบิกจ่ายเงิน 

2.  ด าเนินการเบิกจ่าย
ให้ทันก าหนด 

3.  ให้ศึกษาระเบียบ 
ประกาศ ในการ

สิ้นสุด 30 ก.ย. 58 /  

เจ้าหน้าที่การเงิน 

ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินให้
ตรงตามหมวด
เงินและ
ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

แก้ไขเพ่ิมเติม    และ
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ฯ 

ฯ เบิกจ่ายให้แม่นย า 

 

                                                                                                                               ชื่อผู้รายงาน  

                                                                                                                                                                    ( นายนพปฎล  อินยาศรี ) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

                                                                                                                                                วันที ่1 เดือน ธันวาคม .พ.ศ. 2557 
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ส่วนงานด้านพัสดุ 

แผนการควบคุมภายใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

1. งานด้านพัสดุ       

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
จัดซื้อ-จัดจ้างถูกต้อง 

เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ 

 

1.1 ให้มีการเทียบราคา
กรณีจัดซื้อ-จัดจ้าง    

1.2 ให้ผู้บริหาร
ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นต้นกระบวนการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อ-จัด

 

มีการเบิกจ่ายจัดซื้อ-จัด
จ้างด าเนินงานตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2553 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเป็นไปตามระเบียบ

 

- การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ล่าช้า เพราะไม่เป็นไป
ตามแผนที่ตั้งไว้บาง
รายการ 

- เอกสารผิดพลาดบาง
รายการ 

 

1. ตรวจสอบหลักฐาน
ให้ถูกต้องก่อนส่ง และ
มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ในการเบิกจ่าย 

2.  ด าเนินการจัดซื้อ-
จัดจ้างให้ทันก าหนด 

 

สิ้นสุด 30 ก.ย. 58 
/  

นักวิชาการพัสดุ 

- 



36 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

(2) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

(4) 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมายเหตุ 

 

(7) 

 

 

จ้าง 

1.3ให้ผู้บริหาร
ตรวจสอบความถูกต้อง
ในการเบิกจ่ายก่อน
ด าเนินการส่งเอกสาร
ออกจากหน่วยงาน 

ระทรวงการคลัง  และ
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

3.  ศึกษาระเบียบ 
ประกาศ ในการ
เบิกจ่ายให้แม่นย า 

4.มีเอกสารลงรับ-ส่ง 
ก่อนออกจาก
หน่วยงาน 

 

                                                                                                                                ชื่อผู้รายงาน  

                                                                                                                                                                    ( นายนพปฎล  อินยาศรี ) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

                                                                                                                                                วันที ่1 เดือน ธันวาคม .พ.ศ. 2557 
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การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที ่

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยงและข้อมูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง (3) 

การจัดการความ

เสี่ยงในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

การประเมินผล

กระทบ 

(5) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (6) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1 ด้านกลยุทธ ์

 1.1 ความเสี่ยงตอ่การไม่บรรลุ

เป้าหมายของตัวช้ีวัดส าคัญของแผน

กลยุทธ์ 

รายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

วทิยาลัยพยาบาล 

1.มอบหมายให้มี

ผู้รับผิดชอบในแผนงาน

โครงการ 

2.ตดิตามผลการ

บริหารแผนทุกเดอืน 

I1 3 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

 1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการเพื่อ

ขอรับต่ าแหนง่ทางวิชาการไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย(ผศ.,รศ.,ศ.) 

รายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

วทิยาลัยพยาบาล 

ส่งเสริมและผลักดันให้

คณาจารย์ท าผลงาน

เพื่อเสนอขอต าแหนง่

ทางวิชาการ 

I1 3 4 ความเสี่ยงสูง 

 1.3 จ านวนผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

รายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

วทิยาลัยพยาบาล 

จัดหาแหล่งทุน

สนับสนุนงานวจิัยของ

คณาจารย์ 

I1 3 4 ความเสี่ยงสูง 

 1.4 สัดสว่นอาจารย์ประจ าไมเ่ป็น

ตามเกณฑ์ของสภาพยาบาล 

รายงานผลการรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล

และการผดุงครรภ ์

จัดหาอาจารยป์ระจ า

ให้เป็นตามเกณฑ์ของ

สภาพยาบาล 

 

 

I1 3 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

FM-RM 01 
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ที ่

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยงและข้อมูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง (3) 

การจัดการความ

เสี่ยงในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

การประเมินผล

กระทบ 

(5) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (6) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

2 ด้านการปฏิบัตงิาน 

 2.1 การด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

วทิยาลัยพยาบาล 

มกีารตดิตามรายเดอืน

และรายไตรมาส 

I2 3 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

 2.2 การด าเนนิการเบิกจ่ายลา่ชา้ไม่

เป็นไปตามแผน 

เกิดจากความเข้าใจผิดจากระเบียบ

พัสด ุ

ส่งผู้รับผิดชอบงาน

โดยตรงไปอบรม

ระเบียบพัสด ุ

I2 3 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

 2.3 ความร่วมมอืดา้นการศึกษาและ

วจิัยกับประชาคมอาเซียนท่ีมีการ

ด าเนนิการร่วมกัน 

รายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

วทิยาลัยพยาบาล 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ

ตดิตอ่มาประสานงาน

กับประเทศมาเลเซีย 

และประเทศอินโดนเีชยี 

I2 3 4 ความเสี่ยงสูง 

3 ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

 3.1 ห้องปฏบัิตกิารไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์สภาพยาบาล 

ตามผลการตรวจประเมินสภา

พยาบาล 

อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการขยายและ

ปรับปรุงห้อง  

 

I3 3 5 ความเสี่ยงสูง 

 3.2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูลตา่งๆขาดความ

ทันสมัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้ทันสมัย

เหมาะกับการใชง้าน 

 

I3 3 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 
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ที ่

(1) 

ความเสี่ยง 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยงและข้อมูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง (3) 

การจัดการความ

เสี่ยงในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

การประเมินผล

กระทบ 

(5) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (6) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

4 ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 4.1ความเสี่ยงตอ่การกระท าผิด

ระเบียบพัสด ุ

เกิดจากความเข้าใจผิดจากระเบียบพัสดุ 1.ศกึษาระเบียบพัสดุและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อน

การเตรียมการจัดซือ้จัด

จ้าง 

2.แตง่ตัง้คณะกรรม การ

ก าหนดราคากลาง ,

คณะกรรมการตรวจรับ

งานจ้าง/จัดซือ้หน่วยงาน

ภายในและภายนอกรว่ม

ด้วย 

I4 2 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

 4.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มกีารตดิตาม เร่งรัดการ

เบิกจ่ายเป็นรายใจมาส  

I4 3 3 ความเสี่ยงปาน

กลาง 
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การก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยง (1) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง 

(2) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง (3) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับ

ดูแล (5) 

1.ด้านกลยุทธ ์
    

1.1 ความเสี่ยงตอ่การไม่บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดส าคัญ

ของแผนกลยุทธ์ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการติดตามผล

การบริหารแผนทุกเดอืน 

1.มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบในแผนงานโครงการ 

2.ตดิตามผลการบริหารแผนทุกเดอืน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

1.2 จ านวนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับต่ าแหนง่ทาง

วชิาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย(ผศ.,รศ.,ศ.) 

ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท า

ผลงานเพื่อเสนอขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้

คณาจารย์ท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วชิาการ 

1.3 จ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท า

ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์

1.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมและผลักดันให้

คณาจารย์ท าผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์

2.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วชิาการ 

1.4 สัดสว่นอาจารย์ประจ าไมเ่ป็นตามเกณฑ์ของสภา

พยาบาล 

จัดหาอาจารยป์ระจ าให้เป็นตาม

เกณฑ์ของสภาพยาบาล 

 

1.จัดท าแผนรับอาจารย์ประจ า 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

FM-RM 02 
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ความเสี่ยง (1) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง 

(2) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง (3) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับ

ดูแล (5) 

ด้านการปฏิบัตงิาน     

2.1 การด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตามผล

การด าเนนิงานเป็นรายเดอืน 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อรับทราบปัญหา

ในการด าเนินงาน 

2.จัดท าแผนด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

3.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

4.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

2.2 การด าเนนิการเบิกจ่ายลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

ส่งผู้รับผิดชอบงานโดยตรงไปอบรมระเบียบการ

บริหาร งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

2.3 ความร่วมมอืดา้นการศึกษาและวิจัยกับประชาคม

อาเซียนท่ีมีการด าเนินการร่วมกัน 

ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับประชาคม

อาเซียนท่ีมีการด าเนินการร่วมกัน 

1.ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนความร่วมมอื

ด้านการศกึษาและวจิัยกับประชาคมอาเซียน 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหาร/รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

วชิาการ/รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายวจิัย

และบริการวิชาการ 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ห้องปฏบัิตกิารไม่เป็นไปตามเกณฑ์สภาพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิการ

ขยายและปรับปรุงห้องปฏบัิตกิาร 

1.จัดท าแผนการขยายห้องปฏบัิตกิาร 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
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ความเสี่ยง (1) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง 

(2) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง (3) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับ

ดูแล (5) 

3.2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้

ทันสมัยเหมาะกับการใชง้าน 

1.จัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ     

4.1ความเสี่ยงตอ่การกระท าผิดระเบียบพัสด ุ

 

ศกึษาระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย 

1.ศกึษาระเบียบพัสดุและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อน

การเตรียมการจัดซือ้จัดจ้าง 

2.แตง่ตัง้คณะกรรม การก าหนดราคากลาง ,

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/จัดซือ้หน่วยงาน

ภายในและภายนอกรว่มดว้ย 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

4.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของหนว่ยงานตน้สังกัด ศกึษาระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย 

1.ศกึษาระเบียบ ข้อก าหนดแนวปฏบัิตกิารบริหาร

งบประมาณ 

2.ด าเนนิการตามแนวปฏบัิตกิารบริหาร

งบประมาณ 

3.ตดิตาม และประเมินผลรายงานการด าเนนิงาน

ตามแนวปฏบัิตกิารบริหารงบประมาณ 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและประกัน

คุณภาพ 
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ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที ่๔๗.๑ / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

......................................................................... 
ตามข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผล
การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ว่าด้วยเรื่อง ระบบบริหารความเสี่ยง ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารปัจจัยและ
การควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความ
เสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่
ในระดับท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับได้ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบันอุดมศึกษาข้ึน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 เพื่อให้การวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นไปอย่าง
มีระบบ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 

๑.  อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ที่ปรึกษา 

๒.  อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานกรรมการ 

๓.  อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช กรรมการ 
๔.  อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ กรรมการ 
๖.  รองศาสตราจารย์วิจิตรา  กุสุมภ์ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศร ี กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ 
๘.  อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  ยอดกลกิจ กรรมการ 
๑๐.  พ.ต.หญิง ธนพร  วรรณกูล กรรมการ 
๑๑.  นายนพปฎล  อินยาศรี กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.  นางสาวอัญชา  แดงทองดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
๒. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
๓. ก ากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
๔. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
๕. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
๖. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ความเห็นชอบ 
๗. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
๘. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
สั่ง  ณ  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

           
            (ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 

                                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
เพ่ือให้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๖ โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับของความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยอมรับได้ โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหาร  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้
ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

๒. ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๓. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

๔. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันเหตุการณ ์

๕. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ
และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                         
                                                                     (ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
                                                            ผูอ้ านวยการวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 


