
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผล

กระทบ (2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ

กับความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง (5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

1.1 ความเสี่ยงตอ่การไม่

บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ส าคัญของแผนกลยุทธ์ 

I1 3 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ส่งเสริม สนับสนุน

ให้มีการติดตามผล

การบริหารแผนทุก

เดอืน 

1.มอบหมายให้มี

ผู้รับผิดชอบในแผนงาน

โครงการ 

2.ตดิตามผลการบริหาร

แผนทุกเดอืน 

3.รายงานผลตอ่ผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

1.2 จ านวนผลงานทาง

วชิาการเพื่อขอรับต่ าแหนง่

ทางวิชาการไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย(ผศ.,รศ.,ศ.) 

I1 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมและ

ผลักดันให้

คณาจารย์ท า

ผลงานเพื่อเสนอ

ขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

1.จัดท าแผนพฒันา

ส่งเสริมและผลักดันให้

คณาจารย์ท าผลงานเพื่อ

เสนอขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

2.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

1.3 จ านวนผลงานวจิัยและ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

I1 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมและ

ผลักดันให้

1.จัดท าแผนพัฒนา

ส่งเสริมและผลักดันให้

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 



ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผล

กระทบ (2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ

กับความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง (5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย คณาจารย์ท า

ผลงานวจิัยและ

งานสร้างสรรค์ 

คณาจารย์ท าผลงานวจิัย

และงานสร้างสรรค ์

2.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

58 

1.4 สัดสว่นอาจารย์ประจ าไม่

เป็นตามเกณฑ์ของสภา

พยาบาล 

I1 3 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

จั ด ห า อ า จ า ร ย์

ประจ าให้เป็นตาม

เ กณฑ์ ข อ ง สภ า

พยาบาล 

 

1.จัดท าแผนรับอาจารย์

ประจ า 

2.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

2.1 การด าเนนิงานตาม

ตัวช้ีวัดไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

I2 3 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีการติดตามผล

การด าเนนิงานเป็น

รายเดอืน 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดเพื่อรับทราบ

ปัญหาในการด าเนินงาน 

2.จัดท าแผนด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

3.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

4.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 



ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผล

กระทบ (2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ

กับความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง (5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

2.2 การด าเนนิการเบิกจ่าย

ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

I2 3 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

เบิกจ่าย

งบประมาณให้

เป็นไปตามแผน 

ส่งผู้รับผิดชอบงาน

โดยตรงไปอบรมระเบียบ

การบริหาร งบประมาณ 

การเงิน และพัสด ุ

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

2.3 ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับ

ประชาคมอาเซียนท่ีมีการ

ด าเนนิการร่วมกัน 

I2 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมสนับสนุน

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัย

กับประชาคม

อาเซียนท่ีมีการ

ด าเนนิการร่วมกัน 

1.ประชุมคณะท างานเพ่ือ

จัดท าแผนความร่วมมอื

ด้านการศกึษาและวจิัย

กับประชาคมอาเซียน 

2.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร/รอง

ผู้อ านวยการฝา่ย

วชิาการ/รอง

ผู้อ านวยการฝา่ย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ห้องปฏบัิตกิารไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์สภาพยาบาล 

I3 3 5 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมสนับสนุน

การด าเนนิการ

ขยายและปรับปรุง

ห้องปฏบัิตกิาร 

1.จัดท าแผนการขยาย

ห้องปฏบัิตกิาร 

2.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลต่อผู้บริหาร 

 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 



ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผล

กระทบ (2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ

กับความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง (5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

3.2 ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

I3 3 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศให้

ทันสมัยเหมาะกับ

การใช้งาน 

1.จัดท าแผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผน 

3.รายงานผลตอ่ผู้บริหาร 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1ความเสี่ยงตอ่การกระท า

ผิดระเบียบพัสดุ 

 

I4 2 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ศกึษาระเบียบ

ข้อบังคับประกาศ

ตา่งๆของ

มหาวทิยาลัย 

1.ศกึษาระเบียบพัสดุและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อนการ

เตรียมการจัดซือ้จัดจ้าง 

2.แตง่ตัง้คณะกรรม การ

ก าหนดราคากลาง ,

คณะกรรมการตรวจรับงาน

จ้าง/จัดซือ้หน่วยงานภายใน

และภายนอกร่วมดว้ย 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

4.2 มาตรการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายของหนว่ยงานตน้

สังกัด 

I4 3 3 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ศกึษาระเบียบ

ข้อบังคับประกาศ

ตา่งๆของ

มหาวทิยาลัย 

1.ศกึษาระเบียบ 

ข้อก าหนดแนวปฏบัิตกิาร

บริหารงบประมาณ 

2.ด าเนนิการตามแนว

ปฏบัิตกิารบริหาร

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 



ความเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผล

กระทบ (2) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ

กับความเสี่ยง (4) 

แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง (5) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(6) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

งบประมาณ 

3.ตดิตาม และประเมินผล

รายงานการด าเนนิงาน

ตามแนวปฏบัิตกิาร

บริหารงบประมาณ 

 

 


