แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
( ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ )
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คำนำ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และเพื่อให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติก ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่ วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้ทาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จะเป็ น แนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ ยงและแผนการควบคุมภายใน ของวิทยาลั ยพยาบาลและ
สุขภาพ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
(คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
ตุลาคม 2564

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ ของคณะ เกณฑ์ ข้อที่ 3 กาหนดให้หน่ วยงานดาเนิ นมีการระบุ และประเมิ นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนิ น งานครบทุ ก พั น ธกิ จ และมี ก ารสื่ อ สารแผนบริ ห ารความเสี่ ย งให้ บุ ค ลากรได้ รั บ รู้ เพื่ อ จะได้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จาก ระ เบี ย บ แ ล ะเก ณ ฑ์ ดั งก ล่ าววิ ท ย าลั ย พ ย าบ าล แ ล ะ สุ ข ภ าพ จึ งได้ มี ก ารจั ด ท าแผ น บ ริ ห าร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิ ดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในด้ า นต่ า งๆ ได้ แก่ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ งาน ความเสี่ ย งด้ า นทรัพ ยากร (การเงิ น
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ ยง
การทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารจัดการความเสี่ยง จานวน 11 ความเสี่ยง ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ จานวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จานวน 7 ความเสี่ยง ได้แก่ การสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปีแรก นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในการเรีย นรายวิ ช าฝึ กปฏิ บั ติ ณ แหล่ งฝึ กปฏิ บั ติ ผลงานวิ จั ย /ผลงานทางวิ ช าการไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหาความเจ็บป่วย นักศึกษาอาจไม่
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จานวน 1 ความ
เสี่ยง ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
ข

กำรควบคุมภำยใน
วิ ท ย า ลั ย พ ย าบ าล แ ล ะ สุ ข ภ า พ ได้ ส รุ ป ก าร ป ระ เมิ น ผ ล แ ล ะ ก าร ป รั บ ป รุ งก า รค ว บ คุ ม ภ าย ใน
พร้อมทั้งจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย วัตถุป ระสงค์ การควบคุมที่ มี อยู่ ความเสี่ย งที่ ยังมี อยู่ การปรับ ปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจานวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้

งำน
1.งานธุรการสารบรรณ
2.งานประชาสัมพันธ์
3.งาน IT-โสตฯ
4.งานอาคาร-ยานพาหนะ

5.งานบุคลากร

6.งานการเงิน-บัญชี-งบประมาณ

7.งานพัสดุ

8.งานบริหารงานทั่วไป

9.งานหลักสูตรและการสอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
เพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐานนาไปเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงและ
รับทราบข่าวสารของหน่วยงาน และให้บริการแก่ผู้ทมี่ าติดต่อ
1.เพื่อดูแล รักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2.เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
3.เพื่อบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
2. เพื่อเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบารุง
3.เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
4.เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
1.เพื่อวางแผนกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน
2.เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อสรรหาบุคลากรตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้
4.เพื่อวางแผน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
1.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อควบคุมการทาสัญญาเงินยืมของผู้บริหาร
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
4.เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
1.เพือ่ ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
2.เพื่อกากับ ดูแล ตรวจสอบจานวนวัสดุคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือแก่มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
4.เพื่อวางแผนการจัดซ้อครุภณ
ั ฑ์ของหน่วยงาน
5.เพื่อคีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2.เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน
3.เพื่อให้มีหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
4.เพื่อให้การจัดทาแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ และของมหาวิทยาลัย
1.เพื่อให้การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 เป็นไปตามแนวทางการบริหารหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
2.เพื่อให้การจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.เพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศึกษา
ค
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4.เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับ
รายละเอียดทั้งหลักสูตรสามารถดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
10.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาคูม่ ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคูม่ ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11.งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ 1.เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม
2.เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรวจสอบได้
4.เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน
5.เพื่อให้หน่วยงานมีการควบคุมการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
6.เพื่อให้มีทิศทางการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
12.งานพัฒนาระบบ, ประเมินผลปฏิบัติ 1.เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบ
ราชการ
2.เพื่อกระจายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการลงสู่บุคลากร
3.เพื่อดาเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
4.เพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และสามารถกากับติดตามผลได้
13.งานประกันคุณภาพ
1.เพื่อแจ้งแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
2.เพื่อนาข้อเสนอแนะของกรรมการมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น
3.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามกาหนด
4.เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
14. งานผลิตผลงานวิจัย
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย
2.เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์
15. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด
16. งานผลิตวารสารวิชาการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด
17. งานบริการวิชาการแก่สังคม
1.เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการดาเนินงาน
2.เพื่อดาเนินการตามแผนการบริการวิชาการให้สาเร็จลุล่วง
18. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เพื่อให้มีโครงการในการเพื่อองค์ความรู้
19. งาน U-ranking
1.เพื่อแจ้งตัวชี้วัดตามเกณฑ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบ
3.เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง
20. งานกิจการนักศึกษา
1.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสูภ่ ายนอก
2.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาและสามารถนาไปใช้ได้
3.เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการ
4.เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และนาไปใช้ในการประกันคุณภาพ
5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ
21. งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจขัน้ ตอนกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
22. งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการคัดเลือกผูท้ ี่เข้ารับทุน
ง
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2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน
23. งานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผน
24. งานวิเทศ
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการต่อสัญญาจ้าง
ชาวต่างชาติ
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน ในการต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
25. งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
1.เพื่อให้มีแนวทางและระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ยึดถือปฏิบัติทุก
คน
2.เพื่อให้บริการการศึกษาสาหรับนักศึกษา
26. งานรับรองสถาบัน (เฉพาะวิทยาลัย 1.เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานรับรองสถาบัน
พยาบาลและสุขภาพ)
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานรับรองสถาบัน

จ

สำรบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.3 ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
1.3.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.3 ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งและการค วบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.4 ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
บทที่ 3 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ฉ
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สำรบัญ
บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ภำคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)
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20
50
53
61

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนว
หนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดว่า
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการ
กากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่
2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน

**ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในครำวประชุม ครั้งที่ 8/2558
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1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน

**ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 2/2563
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น สถาบั น การศึกษาที่บ ริห ารจั ดการการศึกษา และการผลิ ตบัณ ฑิตด้านการพยาบาลและสุ ขภาพให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและด้านการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิตมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล มีจิตสานึกในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และโดดเด่นในวิชาชีพ
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และ
สากล
3) บริการวิชาการและชุมชนให้บ ริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.2.5 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่ มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อ
ดาเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1.2.6 เสำหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
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นิยำมของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มี ความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิ ตสาธารณะ หมายถึ ง บั ณ ฑิ ตที่ มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม รู้จั ก แบ่ งปั น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น มุ่ งท าความดี ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวัง
สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
แข่ งขั น ได้ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ตอบสนองการเรี ย นรู้ ข องผู้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ
1.2.10 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ
และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management :มี ผู้ บ ริ ห ารมืออาชี พ เป็ น ผู้ น าในการเปลี่ ยนแปลง และมีการบริห ารจัด การ
องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถ
นาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
1.2.11 นโยบำยและวัตถุประสงค์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25652569) ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับ นโยบายในการบริห ารและการพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.
2565-2569) เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความสาเร็จในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิ ใจ เพื่อนาไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
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3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้ กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเอตทัคคะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
4) มุ่ งเน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ลึ ก ซึ้ ง ในศาสตร์ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ยกระดั บ การวิจั ย บู รณาการการวิจัย กับ การเรียนการสอน สร้างเครือข่ ายกั บ สถาบั น
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3) สร้างนักศึกษาให้มีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและเป็นผู้ร่วมงานที่ดีในการทาวิจัย
4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
1) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบำยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
1.2.12 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
1
1
1
1
1
1

สำขำวิชำ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษำ
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

483
483

รวมทั้งสิ้น

-

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

483
483

1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
119
119
รวมทั้งสิ้น
119
119
1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ
การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย
จำนวน
สำขำวิชำ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

478
478

-

478
478

480
480

-

480
480

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
117
117 117
117
117
- 117 117
117
ปีกำรศึกษำ
2561

ปีกำรศึกษำ
2562

ปีกำรศึกษำ
2563

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.57

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.68

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.65

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ปีกำรศึกษำ 2563

ผลงำน

นำไปใช้

ผลงำน

นำไปใช้

ผลงำน

นำไปใช้

26
26

25
25

24
24

20
20

16
16

13
13

1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร
จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563
5
1
2
5
1
2

สำขำวิชำ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น
7

1.3.7 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
2561
2562
2563

สำขำวิชำ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

4

3

3

4

3

3

1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร
สำยสนับสนุนวิชำกำร
หน่วยงำน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ 2561
ตรี โท เอก รวม
10 5
15
10 5
15

ปีกำรศึกษำ 2562
ตรี โท เอก รวม
11 4
15
11 4
15

ปีกำรศึกษำ 2563
ตรี โท เอก รวม
13 3
16
13 3
16

สำยวิชำกำร
หน่วยงำน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม
35.5 11 3 49.5 29.5 12 3 44.5 28 13 3
44
35.5 11 3 49.5 29.5 12 3 44.5 28 13 3
44
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1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5
องค์ประกอบ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด ดังนี้
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบที่

จำนวนตัว
บ่งชี้

1

5

2

3

3

1

-

4

1

-

5

2

-

คะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

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

I

P

O

1.2,1.3
(3.53,2.90)
2.1
(5.00)

1.4
(5.00)
2.3
(4.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1,5.2
(5.00,5.00)

1.1
(3.53)
2.2
(5.00)

3.74

ระดับดี

4.67

ระดับดีมาก

-

5.00

ระดับดีมาก

-

5.00

ระดับดีมาก

-

5.00

ระดับดีมาก

4.83
ระดับดี

4.26
ระดับดี

4.45

ระดับดี

3.81
ระดับดี
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บทที่ 2
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบั ติห รื อการดาเนิ น การบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบั ติ
ตามปกติ
4. การน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดาเนินการอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ
และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัด ควำมสำเร็จ และค่ำเป้ำหมำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
ของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง
1.1 เพื่ อให้ หน่ วยงานบริหารจัด การกับ 1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ
ความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้ ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
อยู่ระดับที่ยอมรับได้
ความเสีย่ งทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

2. แผนกำรควบคุมภำยใน
2.1 เพื่ อให้ เกิ ด ค วาม มั่ น ใจ ว่ า ก าร 2.1 ร้ อ ยละของงานที่ มี ก ารด าเนิ น การตามจุ ด
ด าเนิ น งาน จะบ รรลุ ผ ล ส าเร็ จ ตาม ควบคุมที่กาหนด
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2.3 ปฏิทินกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ลำดับ
กิจกรรม
1
เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน คณะกรรมการดาเนินงานและคณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
3
จัดทาเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และจัดส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ
4
ปรับแก้เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี)
5
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
คณะกรรมการบริหาร/อานวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน/ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน
6
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
8
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
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วันเดือนปี
23 ก.ย. 64
ก.ย. 64-ต.ต.64
ก.ย. 64-ต.ต.64
ต.ค. 64
ต.ค.-พ.ย.64
ต.ค.-พ.ย.64
ต.ค. 64- ก.ย.65
14 มี.ค.65
12 ก.ย.65

2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565
วิ ท ยาลั ย พ ย าบ าลแ ละสุ ขภ าพ ได้ ป รั บ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ งาน ก ารบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณ ะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นาแนวคิดเรื่องธรร
มาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่ งชี้อันจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปั จ จัย ภายนอก หมายถึง ความเสี่ย งที่ ไม่ส ามารถควบคุม การเกิด ได้โดยองค์กร เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจาก
การเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ เหตุ การณ์ ภ ายนอกส่ งผลต่ อกลยุ ท ธ์ที่ กาหนดไว้ไม่ สอดคล้องกับ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์
วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุท ธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับ องค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการ
ยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรื อเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับประสิท ธิภาพประสิท ธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความ
เสี่ ย ง ที่ เกิ ด จ า ก ค ว า ม ไม่ พ ร้ อ ม ห รื อ ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร ด า เนิ น ง า น ด้ า น ก า ร เงิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
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4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกาหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of
Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กาหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือ
จานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กาหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อย
มาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบควำมรุนแรง

ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2
3
4
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

2.3 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การน าความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือ
เวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
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1) พิ จ ารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ต่ างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่ จะเกิด นั้ นมากน้ อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิ เคราะห์ ระดั บ ความเสี่ ย ง เมื่ อ พิ จ ารณาโอกาสและความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ความรุน แรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตาม
ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความ ส าคั ญ จากโอก าสที่ จะเกิ ดค วามเสี่ ย ง (Likelihood) แล ะผล กระท บ ที่ เกิ ด ขึ้ น (Impact) แล ะขอบ เขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่ า งๆ x ค วาม รุ น แรงของเหตุ การณ์ ต่ างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่ ง จั ด แบ่ งเป็ น 5 ระดั บ สาม ารถแสด ง
เป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

คะแนน
20-25
10-16
5-9
3-4
1-2

ควำมหมำย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง
ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
ไม่ต้องทาอะไร

ระดับผลกรทบควำมรุนแรง

ตำรำงแสดงกำรจัดลำดับควำมเสี่ยง
5
10
15
4
8
12
3
6
9
2
4
6
1
2
3
โอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่ ง

ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

20
16
12
8
4

Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใดๆ ให้ขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
15

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการ
ทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความ
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง
เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่น
ได้ เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่ อได้ ประเมิ นความเสี่ยงและกาหนดกลยุท ธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนิ นการกาหนดกิจ กรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่ว ยงานผู้รับผิดชอบในแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนด
เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ รับ ความเข้าใจที่ ตรงกันอย่างทั่ วถึง โดยมีการเปิด ช่องทางการสื่ อสารข้อมู ลด้ านการบริหารความเสี่ ยงให้ กับ
ผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้ อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร
คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การ
ประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(5) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน(L x I)

20

ความเสีย่ งสูงมาก

3

3

9

การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยฯ ต้องย้ายไปอยูท่ ี่
ผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดอาจารย์นิเทศขึนฝึก
ปฏิบัติ เนื่องจากการฝึกปฏิบัติมีการเปลีย่ นแปลง
ด้านการบริหารงานบุคคล :
บุคลากรแจ้งความประสงค์ที่จะลาออก หากต้องย้ายไปที่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านงบประมาณ :
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึน

4

4

16

ความเสีย่ งสูง

2

2

4

P

การสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ
85 ภายในปีแรก

ผลการสอบความรู้ผขู้ อขึนทะเบียนรับใบอนุญาตของสภา
การพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

4

16

ความเสีย่ งสูง

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบขึนทะเบียนใบ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.มีการประเมินสมรรถนะนักศึกษาในแต่ละชันปี
3.วางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดหลักสูตร รวมทังการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนมากขึน
4.วางแผนการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

P

P นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ /อันตรายขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ

๑.นักศึกษาอาจติดเชือโควิด 19 จากผูป้ ่วย ในขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล

3

4

12

ความเสีย่ งสูง

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

4

3) บริการวิชาการ

5

2) วิจัย ฯ

1.มีการเปลีย่ นแปลงการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ไม่
สามารถดาเนินงานได้
2.เกิดสถานการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถควบคุมได้อาทิเช่น โรค
ระบาด นาท่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3.ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 รอบ 12 เดือน พบว่า
มีตัวชีวัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 21 ตัวชีวัด จากตัวชีวัด
ทังหมด 30 ตัวชีวัด คิดเป็นร้อยละ 70.00

1. ให้การศึกษาฯ

ผลกระทบ

(7) วิธีการ
จัดการกับความ
เสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

(3) ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาล
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
P ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด

P

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ กากับ ติดตาม การปฏิบัติราชการตาม
ตัวชีวัดอย่างเป็นรูปธรรม
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการต่อผูบ้ ริหารทุกเดือน เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ความเสีย่ งน้อย

การลดความเสีย่ ง 1.การแสวงหาแหล่งฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
2.การแสวงหาอาจารย์เพิ่มเติม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
5.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
3 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
5.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.ด้านการปฏิบัติงาน

การหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ ง

1.อาจารย์พิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของนักศึกษารายบุคคล
2.อาจารย์ประเมินผูป้ ่วยอย่างละเอียดก่อนมอบหมายงานให้
นักศึกษา เพื่อลดความเสีย่ ง

การลดความเสีย่ ง 1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขึนฝึกปฏิบัติ
2.พัฒนาความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนสอนภาคทฤษฎี /ก่อน
ขึนฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชาเกีย่ วกับการปฏิบัติพยาบาล เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3.ประเมินความพร้อมของการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
ก่อนขึนฝึกปฏิบัติ
4.จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์นิเทศในการป้องกันความ
เสีย่ ง/อันตรายที่นักศึกษาจะได้รับในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน(L x I)

4

16

ความเสีย่ งสูง

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.ส่งอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
มหาวิทยาลัยจัด
2.พัฒนาแกนนาการทาวิจัยเพื่อขอทุนและให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.กระตุน้ ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด
4.จัดแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.สนับสนุนให้ทาวิจัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ

P

P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กาหนด

1.การแพร่ระบาดเชือโควิด-19 มีความรุนแรงและมีผตู้ ิดเชือ
เป็นจานวนมาก ทาให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งบประมาณแผ่นดิน)ได้ 4
โครงการจาก 8 โครงการ
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อจากัดในการใช้พืนที่
รวมทังกาหนดจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน

4

5

20

ความเสีย่ งสูงมาก

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.ปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ แบบออนไลน์และมีมาตรการ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ป้องกันการติดเชือตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
2.วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กาหนดรูปแบบขันตอน
การดาเนินงาน โดยคานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

P

P การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโค
วิด มีนักศึกษาบางกลุม่ ไม่สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามเวลาที่กาหนด

3

5

15

ความเสีย่ งสูง

2

2

4

P อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหาความ
เจ็บป่วย

1.อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรอาจติดเชือโควิด 19 จาก
ผูป้ ่วย ในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือในระหว่างปฏิบัติงาน
2.อาจารย์พยาบาลเกิดความเจ็บป่วยที่อาจติดจากผูป้ ่วยหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ
แหล่งฝึก
3.อาจารย์หรือบุคลากรอาจเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง

3

4

12

ความเสีย่ งสูง

4

4

16

ความเสีย่ งสูง

4

5

20

ความเสีย่ งสูงมาก

P

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

4

P

3) บริการวิชาการ

1.จานวนผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในตัวชีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 55
2.จากการ Work from home (เม.ย.-ต.ค.) อาจารย์มีผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
26.67
3.ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีอาจารย์ยนื่ เสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2) วิจัย ฯ

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1. ให้การศึกษาฯ

ผลกระทบ

(7) วิธีการ
จัดการกับความ
เสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

(3) ความเสี่ยง

P นักศึกษาอาจไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 1.จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีลดลง
ที่กาหนด
2.เนือ่ งจากมีปัญหาการเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและการเรียน

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
P การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายที่นอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น
มาตรการการคัดกรองก่อนการขึนฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซึง่
โรงพยาบาลแหล่งฝึกกาหนดให้วิทยาลัยฯ จะต้องจัดหา
สถานที่กักตัว รถรับส่งให้แก่นักศึกษา ซึง่ เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึนจากแผน
2.มาตรการเยียวยานักศึกษาและผูป้ กครองที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทาให้วิทยาลัยฯ มีภาระ
ทางด้านงบประมาณในการเยียวยานักศึกษาซึง่ อยูน่ อกเหนือ
งบประมาณที่จัดทาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี

2

2

4

ระดับความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

ความเสีย่ งน้อย

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การลดความเสีย่ ง 1.ปรับตารางฝึกปฏิบัติตามความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติ
2.เพิ่มแหล่งฝึกปฏิบัติ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเสีย่ งน้อยมาก

การลดความเสีย่ ง 1.สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือให้แก่อาจารย์ที่ขึนฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น Face Shield Mask ถุงมือ ฯลฯ
2.กระตุน้ ให้อาจารย์และบุคลากรมีความตระหนักในการป้องกัน
การติดเชือและหลีกเลีย่ งที่จะทาให้ตนเองเกิดการติดเชือ
3.สร้างความตระหนักในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย
4.ทาประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพให้กับอาจารย์และบุคลากร

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเสีย่ งน้อยมาก

การลดความเสีย่ ง ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ให้จัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี เมื่อสถานการณ์ดีขึน ให้เริ่มดาเนินการรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล โดยปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กาหนด

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเสีย่ งน้อย

การลดความเสีย่ ง 1.วิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เยียวยานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงรายจ่าย โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
เพื่อเป็นการลดภาระรายจ่ายที่เกิดขึนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
P การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

(3) ความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่ นแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สป.อว มี
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
- การปรับเปลีย่ นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้

5

4

20

ความเสีย่ งสูงมาก

2

2

4

ความเสีย่ งน้อย

(7) วิธีการ
จัดการกับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

การลดความเสีย่ ง 1.มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ วิเคราะห์ถึงการเปลีย่ นแปลงของ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก เพื่อนาไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.นากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ และหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
3.ดาเนินการสือ่ สาร ให้ความรู้ เกีย่ วกับกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีการเปลีย่ นแปลง ให้ผบู้ ริหาร
บุคลากร เจ้าหน้าที่รับทราบ

บทที่ 4
แผนกำรควบคุมวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1.งำนธุรกำรและสำรบรรณ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง
รวดเร็ว ครบถ้วน

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. ลงทะเบียน
2. ตรวจสอบเอกสาร

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

3. ร่าง-พิมพ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4. ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. คัดแยกเอกสาร

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

20

2.งำนประชำสัมพันธ์
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐาน
นาไปเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลภายนอกได้
เข้าถึงและรับทราบข่าวสารของหน่วยงาน
และให้บริการแก่ผู้ทมี่ าติดต่อ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. วางแผนประชาสัมพันธ์

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4. ถ่ายรูปกิจกรรม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. ประกาศข่าวสาร

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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3.งำน IT-โสตฯ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อดูแล รักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและ
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2.เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
3.เพื่อบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

1.

กิจกรรมกำรควบคุม
บริการการเรียนการสอน

2.

ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.

ถ่ายวีดีโอ-ตัดต่อ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.

ซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.

จองห้องประชุม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6.

ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8.

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.งำนอำคำร-ยำนพำหนะ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน
2. เพื่อเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบารุง
3.เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคาร
4.เพื่อรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

1.

กิจกรรมกำรควบคุม
ตรวจสอบยานพาหนะ

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.

แจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.

จัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.

จัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.

ขึ้นทะเบียนวัสดุอุปกรณ์สาธารณูปโภค

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6.

จัดการระบบวงจรปิด

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.

ควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8.

ดูแลรักษาความปลอดภัย

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

9.

จัดทาบัตรจอดรถ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10.

ตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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5.งำนบุคลำกร
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อวางแผนกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน
2.เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3.เพื่อสรรหาบุคลากรตรงตามคุณสมบัติที่
กาหนดไว้
4.เพื่อวางแผน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ส.ค.-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. สรรหาบุคลากร

ม.ค., มิ.ย. 65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ประเมินการปฏิบัติงาน

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4. ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7. จัดทาหนังสือรับรองงาน

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. จัดทากรอบอัตรากาลัง
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6.งำนกำรเงิน-บัญชี-งบประมำณ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อควบคุมการทาสัญญาเงินยืมของ
ผู้บริหาร
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง โปร่งใส
4.เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี

2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT)

ต.ค.64-ก.ย.65

นักวิชาการเงินและบัญชี

3. เบิกจ่ายทั่วไป

ต.ค.64-ก.ย.65

นักวิชาการเงินและบัญชี

4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ

ต.ค.64-ก.ย.65

นักวิชาการเงินและบัญชี

ต.ค.64-ก.ย.65

นักวิชาการเงินและบัญชี

6. จัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ

ต.ค.64-ก.ย.65

นักวิชาการเงินและบัญชี

7. ตรวจสอบการคืนเงินยืม

ต.ค.64-ก.ย.65

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. จัดทาเงินเดือน

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบัติ
5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่ายทั่วไป
ตำมกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)
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7.งำนพัสดุ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง โปร่งใส
2.เพื่อกากับ ดูแล ตรวจสอบจานวนวัสดุ
คงเหลือให้เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือแก่มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ
4.เพื่อวางแผนการจัดซ้อครุภณ
ั ฑ์ของ
หน่วยงาน
5.เพื่อคีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน (F)

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัสดุ

2. จัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

3. ขึ้นทะเบียนผู้ขาย

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

4. คีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

5. ตรวจสอบสัญญา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

ก.ค.-ก.ย.64

ฝ่ายพัสดุ

7. ออกเลขครุภณ
ั ฑ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

8. จัดทารายงานพัสดุคงเหลือประจาปี

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

9. ควบคุมวัสดุ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

10. จาหน่ายพัสดุ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายพัสดุ

1. จัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี

6. จัดทาทะเบียนประวัตคิ รุภณ
ั ฑ์
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8.งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร
2.เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน
3.เพื่อให้มีหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
4.เพื่อให้การจัดทาแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายการ
บริหารงานของคณะ และของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมกำรควบคุม
1.จัดทาแผนรับนักศึกษาประจาปี
2.รับสมัครนักศึกษา

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
สิ้นสุดทุกภาคเรียน
ทุกภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

3.จัดสอบสัมภาษณ์ (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)

เดือน ม.ค.-พ.ค.
และเดือน ส.ค.-ธ.ค.

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

4.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ส.ค., ธ.ค.64, พ.ค.65

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ทุกภาคการศึกษา

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

มี.ค.-ส.ค. 65

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เดือน มิ.ย.-ก.ค.

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ก่อนเปิดภาคเรียน 20 วัน

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ปีงบประมาณ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

5.จัดสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำรดำเนินงำน (O)
6.จัดทาปฏิทินวิชาการ
7.จัดทาประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
8.ควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน
9.จัดคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจา/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร
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งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ทุกภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

12.จัดทาแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ

ส.ค., ธ.ค.64, พ.ค.65

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

13.จัดทาขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน

ส.ค., ธ.ค.64, พ.ค.65

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เดือน ม.ค.-ก.ค.
ทุกปีการศึกษา

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เดือน มิ.ย.-ก.ย.ทุกปี
การศึกษา

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปีทมี่ ีการ
พัฒนา/ปรับปรุง

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

17.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ-ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ

เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

18.ส่งหลักสูตรใหม่ให้สภาการพยาบาล

เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ก.ค.-ส.ค. 64

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

10.เสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ
11.สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ

14.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ
15.จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ
16.จัดทาใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ-หรือเกิน 12 ชม.

19.จัดทาคู่มืออาจารย์พิเศษ
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งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม
20.จัดทาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา-ความประพฤติ
21.ประกาศผลสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ทุกภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

9.งำนหลักสูตรและกำรสอน
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 เป็นไป
ตามแนวทางการบริหารหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
2.เพื่อให้การจัดทาแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.เพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศึกษา
4.เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณี
ปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียด
ทั้งหลักสูตรสามารถดาเนินไปได้ดว้ ยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

2. จัดทาตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป

3. จัดทาตารางสอน+สอนต่างคณะ

4. ขอเปิดรายวิชา

5. เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7

6. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

7. พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
เดือน ม.ค.-มี.ค.
ของทุกปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการการศึกษา

เดือน ม.ค.- ธ.ค.

ฝ่ายบริการการศึกษา

เดือน ก.พ.-เม.ย. และ
เดือน ก.ย.-พ.ย.

ฝ่ายบริการการศึกษา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริการการศึกษา

เดือน ก.ค.-ส.ค. และ
เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ฝ่ายบริการการศึกษา

เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ฝ่ายบริการการศึกษา

เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปีทมี่ ี
การพัฒนา/ปรับปรุง

ฝ่ายบริการการศึกษา

10.งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนในการจัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทา
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน
กำรดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ม.ค. – ธ.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. จัดทาโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ม.ค. – มิ.ย 65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3. การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ต.ค. – ธ.ค. 64

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4. จัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

31

11.งำนวิเครำะห์แผนงำน-งบประมำณ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
2.เพื่อวางแผนการใช้
งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
ตรวจสอบได้
4.เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณได้ตามแผน
5.เพื่อให้หน่วยงานมีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ
6.เพื่อให้มีทิศทางการ
ดาเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ด้ำน กำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ก.พ.-พ.ค.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานฯ

2. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี-งบประมาณแผ่นดิน

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

ก.พ.-ส.ค.65

ฝ่ายแผนงานฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

ทุกเดือน

ฝ่ายแผนงานฯ

6. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

7. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

8. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ก.ค.-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

9. จัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง

ก.ค.-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

10. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี

ก.ค.-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

ทุกไตรมาสที่ 2 และ 4

ฝ่ายแผนงานฯ

ทุกเดือน

ฝ่ายแผนงานฯ

ก.พ.-มิ.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

3. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี-งบประมาณนอกงบประมาณรายได้
4. ควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

11. รายงานการควบคุมภายใน
12. รายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน
13. จัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
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งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม
14. จัดทารายงานความคุ้มค่า
15. จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ก.พ.-มิ.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานฯ

ก.พ.-มิ.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ

12.งำนพัฒนำระบบ,ประเมินผลปฏิบัติรำชกำร
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานให้บุคลากรได้รับ
ทราบ
2.เพื่อกระจายตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการลงสูบ่ ุคลากร
3.เพื่อดาเนินงานคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
4.เพื่อรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย และสามารถ
กากับติดตามผลได้

กิจกรรมกำรควบคุม
1. ประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ก.ย. - ต.ค. 64

ฝ่ายประกันคุณภาพ

3. จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ก.ย.-พ.ย.64

ฝ่ายประกันคุณภาพ

4. ติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด

ทุกเดือน

ฝ่ายประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

5. รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล

ทุกวันที่ 30 ของเดือน

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ทุกไตรมาส 2 และไตรมาส 4

ฝ่ายประกันคุณภาพ

2. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล

6. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
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13.งำนประกันคุณภำพ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแจ้งแนวทางการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
2.เพือ่ นาข้อเสนอแนะของ
กรรมการมาปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณภาพมากขึ้น
3.เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามกาหนด
4.เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรมกำรควบคุม
1. ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
พ.ย. 64-ม.ค.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2. จัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ

มี.ค. - ก.ค. 65

ฝ่ายประกันคุณภาพ

3. จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR

พ.ค. – ส.ค. 65

ฝ่ายแผนงานฯ

4. รับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ

พ.ค. - ก.ค.65

ฝ่ายแผนงานฯ

5. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online

มิ.ย. - ส.ค.65

ฝ่ายแผนงานฯ

6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้ำนกำรดำเนินงำน (O)

7. รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ก.ย.-ต.ค.65

ฝ่ายแผนงานฯ

8. รับการประเมินคุณภาพ

ส.ค.-ก.ย.65

ฝ่ายแผนงานฯ
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14. งำนผลิตผลงำนวิจัย
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย
2.เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดโครงการพัฒนานักวิจัย

2. ตรวจสอบและรวบรวม ผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการฯ

15. งำนเผยแพร่ผลงำนวิจัย
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด

กิจกรรมกำรควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์งานนาเสนอ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บคุ คลที่สนใจ ผ่าน บริการวิชาการ
ระบบ e-officeและสื่อ social media ผ่านทาง facebook, Line

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

16. งำนผลิตวำรสำรวิชำกำร
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด

กิจกรรมกำรควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ บนเว็บไซต์คณะ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บุคคลที่สนใจ
ผ่าน บริการวิชาการระบบ e-officeและสื่อ social media ผ่านทาง facebook, Line

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

17. งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
1.เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการ
ดาเนินงาน
2.เพื่อดาเนินการตามแผนการบริการวิชาการให้
สาเร็จลุล่วง
2. ลงพื้นที่บริการวิชาการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

18. งำนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีโครงการในการเพื่อองค์
ความรู้

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

19. งำน U-ranking
งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริการการศึกษา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายวิจัยฯ

4.จัดทาฐานข้อมูลทาเนียบนักศึกษาปัจจุบัน

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.จัดทาฐานข้อมูลหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริการการศึกษา

ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ฝ่ายวิจัยฯ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายวิจัยฯ

วัตถุประสงค์
1.จัดประชุมแบ่งตัวชี้วัดตามเกณฑ์
1.เพื่อแจ้งตัวชี้วัดตามเกณฑ์ให้บุคลากรใน
2.จัดทาคลังข้อมูล มคอ.
หน่วยงานรับทราบ
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบ
3.เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง 3.จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

6.ติดตามผลการดาเนินงาน
7.ลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์
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20. งำนกิจกำรนักศึกษำ
งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ส.ค.-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.จัดทาแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ส.ค.-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสูภ่ ายนอก
2.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาและ
สามารถนาไปใช้ได้
3.เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ให้บริการ
4.เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และนาไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพ
5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ

1.จัดทาแผนกิจกรรมประจาปี

4.ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และทาข่าวหลังกิจกรรม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

5.จัดทาสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6.จัดทาแบบสารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.จัดทาแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ส.ค.-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8.จัดโครงการตามแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ส.ค.-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

9.จัดทาระเบียนประวัตินักศึกษา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10.จัดทาคู่มือนักศึกษา

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริการการศึกษา

ก.ค.-ก.ย.64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

11.จัดการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
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งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม
12.สอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิ จการนั ก ศึ ก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

13.บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

14.บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16.ให้บริการยาสามัญประจาบ้าน

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

17.จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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21. งำนบริหำรและสวัสดิภำพ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจขัน้ ตอน
กิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. รับคาร้องเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ส.ค. 64 – ม.ค. 65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

3. จัดทาหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา

ส.ค. 64 – ม.ค. 65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

4. ขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียง

ส.ค. 64 – ม.ค. 65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

5. ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา

ส.ค. 64 – ม.ค. 65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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22. งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ
งำน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมกำรควบคุม

วัตถุประสงค์
1. คัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้
ที่เข้ารับทุน
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมด้ำนกำรดำเนินงำน (O)
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ส.ค. 64 – ม.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

23. งำนศิลปวัฒนธรรม
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แผน
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ก.ค.-ส.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2. จัดโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

3. บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

4. จัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปี

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
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24. งำนวิเทศ
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนในการต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน ในการต่อ
สัญญาจ้างชาวต่างชาติ

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดเก็บเอกสารต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ

2. ต่ออายุ Work Permit

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)
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ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ก.ค. – ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

ก.ค. – ก.ย. 64

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

25. งำนห้องปฏิบัติกำรพยำบำล
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแนวทางและระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ยดึ ถือปฏิบัติทุกคน
2.เพื่อให้บริการการศึกษาสาหรับนักศึกษา
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ดำเนินงำน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม
1. จัดทาคู่มือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ต.ค.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบตั ิการพยาบาล

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ให้บริการอุปกรณ์สาหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4. ให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. สนับสนุนอาจารย์ผู้ช่วยสอน-ควบคุมดูแลการทาปฏิบตั ิการทดลอง

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. สารวจจัดชื้อ-จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7. สารวจครุภัณฑ์ประจาปี

ต.ค.64-ก.ย.65

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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26. งำนรับรองสถำบัน (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ)
งำน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานรับรอง
สถาบัน
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้
ถูกต้องและชัดเจนในงานรับรองสถาบัน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมกำรควบคุม

ระยะเวลำแล้วเสร็จ
ตามรอบทีไ่ ด้รับการ
รับรอง

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

2.ประชุมมอบหมายผู้กากับดูแลและผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้

ตามรอบทีไ่ ด้รับการ
รับรอง

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

3.ประชุมเขียนรายงานประเมินตนเอง

ตามรอบทีไ่ ด้รับการ
รับรอง

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
บริการการศึกษา

4.เตรียมความพร้อมรับตรวจการประเมิน

ตามรอบทีไ่ ด้รับการ
รับรอง

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
บริการการศึกษา

5.รับตรวจการประเมิน

ตามรอบทีไ่ ด้รับการ
รับรอง

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
บริการการศึกษา

1.ทาแผนงานรับรองสถาบัน
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ภำคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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คำสั่งวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
ที่ ๒๐.๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
..................................................................
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
กาหนดให้ ห น่ วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัย ฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ประกอบการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ตัวบ่งชี้ ๕.๑
(ข้อ ๓) การดาเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยง รวมทั้งเกณฑ์ การประเมิน"คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) กาหนดให้ส่ วนราชการดาเนิน การหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของการดาเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ดังต่อไปนี้
๑.คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
กรรมการ
๔. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อรรถารส
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายนพปฎล อินยาศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
๒. กากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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๒.คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี
๕. อาจารย์ ดร.อารยา
๖. อาจารย์จิราพร
๗. อาจารย์หนึ่งฤทัย
๘. นายนพปฎล
๙. นายสุทธิพงษ์
๑๐. นายณัฐพงษ์
๑๑. นางสาวอัญชา
๑๒. นางสาววรรณรัตน์

อรรถารส
ศิริเจริญวงศ์
เชาว์ปรีชา
เมธาพัฒนะ
ทิพย์วงศ์
รักการ
โพธิ์ศรี
อินยาศรี
โตกาญจนา
งามกาญจนรัตน์
แดงทองดี
ทองคันทา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่
๑. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้ง
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
๒. จัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งนาเสนอแผนฯ ดังกล่าวต่อคณบดีและคณะกรรมการอานวยการเห็นชอบ
๓. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทราบเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติ
๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๕. กากับและติดตามผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน และจัดทารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง
๖. นาเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ
๗. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
( ผศ. พิเศษ ดร.พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ภำคผนวก 2
ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 01)
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565

P ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด

P

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับที่กาหนดไว้/คุณสมบัติของ
นักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยฯ กาหนด

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

สูงมาก

5

นักศึกษาที่รับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จานวน มากกว่า 5 คนขึ้นไป

สูงมาก

5

3

3

9

สูง

4

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 3 ปีการศึกษา

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 4 ปีการศึกษา

น้อย

2

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 5 ปีการศึกษา

น้อยมาก

1

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

นักศึกษาที่รับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จานวน 4 คน
นักศึกษาที่รับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จานวน 3 คน
นักศึกษาที่รับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จานวน 2 คน
นักศึกษาที่รับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จานวน 1 คน
ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป

ความ
เสี่ยงปาน
กลาง

สูงมาก

5

5

4

20

สูง

4

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

ความ
เสี่ยงสูง
มาก

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่
เกิดขึ้นเลย

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป

สูงมาก

5

4

4

16

ความ
เสี่ยงสูง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

คาอธิบาย

ในปีการศึกษา 2564 ผลการรับนักศึกษาใหม่ พบว่ามี
มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกๆ ปีการศึกษา
นักศึกษาใหม่ มีสุขภาพด้านร่างกายไม่เป็นไปตามที่วิทยาลัย
ฯ กาหนด เช่น มีโรค ผลเลือด ตาบอดสี ที่เป็นอุปสรรคต่อ
มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 2 ปีการศึกษา
การเรียน

1.มีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ไม่
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12
สามารถดาเนินงานได้
2.เกิดสถานการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถควบคุมได้อาทิเช่น โรค มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11
ระบาด น้าท่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3.ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 รอบ 12 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8
พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 21 ตัวชี้วัด จาก
ตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.00
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5

ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยฯ ต้องย้ายไปอยู่ที่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน :
การจัดอาจารย์นิเทศขึ้นฝึกปฏิบัติ เนื่องจากการฝึกปฏิบัติมี
การเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารงานบุคคล :
บุคลากรแจ้งความประสงค์ที่จะลาออก หากต้องย้ายไปที่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านงบประมาณ :
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

1.ด้านกลยุทธ์
P

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

หน่วยงาน (1) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล
ภายนอกมีผลต่อการดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการ

โอกาสที่
จะเกิด

คะแนน (L x I)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

P

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

สูงมาก

5

1

1

1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

สูง

4

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการครบทั้ง 5 ข้อ

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งขึ้นไป ที่มีการสอบ

สูงมาก

5

ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 16 ขึ้นไป

สูงมาก

5

4

4

16

สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สูงมาก

4
3
2
1
5
4
3
2
1
5

สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สูงมาก

4
3
2
1
5
4
3
2
1
5

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

4

4

16

ความ
เสี่ยงสูง

สูง

4

สูง

4

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อย

2

น้อยมาก

1

ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 13-16
ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 9-12
ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 5-8
ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 1-4
มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัวมากกว่า 3 วันขึ้นไป
มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 3 วัน
มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 2 วัน
มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 1 วัน
ไม่มีการเจ็บป่วย
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 16-20
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 11-15
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 6-10
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 1-5

ความ
เสี่ยงสูง

น้อยมาก

1

คาอธิบาย

2.ด้านการปฏิบัติงาน
P

การสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปีแรก

P

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตของสภา
การพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

P นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะ 1.นักศึกษาอาจติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วย ในขณะฝึก
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล
ฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ

P

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1.อาจารย์ใหม่ไม่มีประสบการณ์การทาวิจัย
2.อาจารย์บางท่านยังไม่มีความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิจัย

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้ง ที่มีการสอบ
มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้ง ที่มีการสอบ
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ที่มีการสอบ
ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งขึ้นไป
มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
มีโอกาสเกิดขึ้นทุกรอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 4 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 3 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 2 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผลกระทบ

ระดับ

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

สูงมาก

5

4

4

16

ความ
เสี่ยงสูง

จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน 4 โครงการ

สูง

4

3

จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน 3 โครงการ

ปานกลาง

3

น้อย

2

จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน 2 โครงการ

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่
เกิดขึ้นเลย

น้อยมาก

1

จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ

น้อยมาก

1

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้ติด
เชื้อคนแรก

สูงมาก

5

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเกิน
กว่า 3 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

สูงมาก

5

1

1

1

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติด
เชื้อคนแรก

สูง

4

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3
วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สูง

4

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
ปานกลาง
นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติด
เชื้อคนแรก

3

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 2
วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปานกลาง

3

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติด
เชื้อคนแรก

2

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 1
วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อย

2

1

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่โดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีน
ให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

การฝึกปฏิบัติเลื่อนออกไปจากแผนเป็นจานวน 45 วันขึ้นไป

สูงมาก

5

3

5

15

สูง

4

การฝึกปฏิบัติเลื่อนออกไปจากแผนเป็นจานวน 45 วัน

สูง

4

ความ
เสี่ยงสูง

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ภาคการศึกษา

ปานกลาง

3

การฝึกปฏิบัติเลื่อนออกไปจากแผนเป็นจานวน 30 วัน

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ภาคการศึกษา

น้อย

2

การฝึกปฏิบัติเลื่อนออกไปจากแผนเป็นจานวน 15 วัน

น้อย

2

น้อยมาก

1

การฝึกปฏิบัติเป็นไปตามตารางฝึก

น้อยมาก

1

คาอธิบาย

1.การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อ มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12
เป็นจานวนมาก ทาให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งบประมาณแผ่นดิน)ได้ 4
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11
โครงการจาก 8 โครงการ
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อจากัดในการใช้พื้นที่
รวมทั้งกาหนดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ไม่สามารถจัด มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8
กิจกรรมได้ตามแผน
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5

P โรคระบาด

1.มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเสี่ยง ไม่ปฏิบัติ
ตัวตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่
รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาล้ย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

สูงมาก

5

จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนตั้งแต่ 5
โครงการขึ้นไป

สูง

4

ปานกลาง

น้อย

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
น้อยมาก
นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติด
เชื้อคนแรก
P

P การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่
กาหนด

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ
P

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค มีโอกาสเกิดขึ้นทุกภาคการศึกษา
วิด มีนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้
มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ภาคการศึกษา
ตามเวลาที่กาหนด

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

คาอธิบาย

P

P นักศึกษาอาจไม่สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1.อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรอาจติดเชื้อโควิด 19 จาก
ผู้ป่วย ในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือในระหว่าง
ปฏิบัติงาน
2.อาจารย์พยาบาลเกิดความเจ็บป่วยที่อาจติดจากผู้ป่วย
หรือบุคลากรทางการแพทย์ขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ
แหล่งฝึก
3.อาจารย์หรือบุคลากรอาจเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง
1.จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีลดลง
2.เนื่องจากมีปัญหาการเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและการเรียน

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
P 3.1 ไฟฟ้าดับ
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง
ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟป่า
2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือ
ตุ๊กแกปีนขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้ว
เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้
อุปกรณ์ป้องทางาน ทาให้ไฟดับ
3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ที่
ขึ้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

P อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหา
ความเจ็บป่วย

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิด
ให้พิพิธภัณฑ์ให้บริการได้

คาอธิบาย

คะแนน (L x I)

จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง
(>เป้าหมาย 18,000 คน)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

P

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

สูงมาก

5

1

1

1

สูง

4

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา1- 2 สูงมาก
เดือน
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา 2-3
สูง
เดือน
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลาเดือน ปานกลาง
3-4
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา 4-5
น้อย
เดือน
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ให้บริการได้
น้อยมาก
มากกว่า6 เดือนขึ้นไป
มีโอกาสเกิดขึ้น 6 ครั้งขึ้นไป
สูงมาก

5

5

จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนน้อยกว่า
15,000 คน
จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนระหว่าง
15,000-15,999 คน
จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนระหว่าง
16,000-16,999 คน
จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนน้อยกว่า
17,000-17,999 คน
จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนเท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 18,000 คน
มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัวมากกว่า 6 วันขึ้นไป

มีโอกาสเกิดขึ้น 5-6 ครั้ง

สูง

4

มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 5-6 วัน

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้น 3-4 ครั้ง

ปานกลาง

3

มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 3-4 วัน

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1-2 ครั้ง

น้อย

2

มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 1-2 วัน

น้อย

2

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

น้อยมาก

1

ไม่มีการเจ็บป่วย

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นทุกปีการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อ 2 ปีการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อ 3 ปีการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อ 4 ปีการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อ 5 ปีการศึกษา

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

5
4
3
2
1

ร้อยละนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ร้อยละนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 16-20
ร้อยละนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 11-15
ร้อยละนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 6-10
ร้อยละนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 1-5

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

5
4
3
2
1

4

4

16

ความ
เสี่ยงสูง

สูงมาก

5

สูงมาก

5

1

1

1

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี

สูง

4

ระบบ IT ที่สาคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน
ระบบ IT ที่สาคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง

4

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี

น้อย

2

น้อย

2

น้อยมาก

1

ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

4
3
2
1

สูงมาก

5

1

5

5

สูง

4

ความ
เสี่ยงปาน
กลาง

ปานกลาง

3

น้อย
น้อยมาก
สูงมาก

2
1
5

1

1

1

สูง

4

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก
สูงมาก

1
5

4

5

20

งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7-8

สูง

4

ความ
เสี่ยงสูง
มาก

3

งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5-6

ปานกลาง

3

น้อย

2

งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-4

น้อย

2

น้อยมาก

1

งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-2

น้อยมาก

1

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้ง/ปี

สูงมาก

5

มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ปี

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี
ไม่เกิดขึ้นเลย
มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี

น้อย
น้อยมาก
สูงมาก

2
1
5

สูง

4

มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 –
500,000 บาท
มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท
ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท
ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท
ระบบ IT ที่สาคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน
ระบบ IT ที่สาคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักนาน 1 วัน

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี

น้อย

2

น้อยมาก
สูงมาก

1
5

ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย
งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 ขึ้นไป

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5

คาอธิบาย

อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ที่ใช้งานทาให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี

P 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
แผน
วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายที่นอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น
มาตรการการคัดกรองก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซึ่ง
โรงพยาบาลแหล่งฝึกกาหนดให้วิทยาลัยฯ จะต้องจัดหา
สถานที่กักตัว รถรับส่งให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากแผน
2.มาตรการเยียวยานักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทาให้วิทยาลัยฯ
มีภาระทางด้านงบประมาณในการเยียวยานักศึกษาซึ่งอยู่
นอกเหนืองบประมาณที่จัดทาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

P 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบไฟฟ้า
อาจมีการชารุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

ผลกระทบ

คะแนน (L x I)

P 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่
เกิดขึ้นเลย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

คาอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สป.อว
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้

คาอธิบาย

คะแนน (L x I)

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
P การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สูงมาก

5

5

4

20

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

สูง

4

ความ
เสี่ยงสูง
มาก

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก

5

1

1

1

สูง

4

สูง

4

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สูงมาก

3
2
1
5

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท
สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึ้นไป

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
สูงมาก

3
2
1
5

1

1

1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2

สูง

4

สูง

4

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

3
2
1

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

3
2
1

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก

5

1

1

1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2

สูง

4

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

3
2
1

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

3
2
1

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
P การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมี
จัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)
ช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการ
สร้างอุปสรรค
3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง
P การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้
ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
P การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับ มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน
ผู้ประกอบการ

ระดับ

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

3
2
1

ผลกระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

โอกาสที่
จะเกิด

คาอธิบาย

คะแนน (L x I)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก

5

1

1

1

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

สูง

4

ความ
เสี่ยงน้อย
มาก

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

3
2
1

คาอธิบาย

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
P การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสาร
ในการเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับ มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน
ผู้ประกอบการ

ภำคผนวก 3
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 02)

61

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(5) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน(L x I)

20

ความเสีย่ งสูงมาก

3

3

9

การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยฯ ต้องย้ายไปอยูท่ ี่
ผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดอาจารย์นิเทศขึนฝึก
ปฏิบัติ เนื่องจากการฝึกปฏิบัติมีการเปลีย่ นแปลง
ด้านการบริหารงานบุคคล :
บุคลากรแจ้งความประสงค์ที่จะลาออก หากต้องย้ายไปที่
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านงบประมาณ :
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึน

4

4

16

ความเสีย่ งสูง

2

2

4

P

การสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ
85 ภายในปีแรก

ผลการสอบความรู้ผขู้ อขึนทะเบียนรับใบอนุญาตของสภา
การพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

4

16

ความเสีย่ งสูง

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบขึนทะเบียนใบ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.มีการประเมินสมรรถนะนักศึกษาในแต่ละชันปี
3.วางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดหลักสูตร รวมทังการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนมากขึน
4.วางแผนการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบ
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

P

P นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ /อันตรายขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ

๑.นักศึกษาอาจติดเชือโควิด 19 จากผูป้ ่วย ในขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล

3

4

12

ความเสีย่ งสูง

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

4

3) บริการวิชาการ

5

2) วิจัย ฯ

1.มีการเปลีย่ นแปลงการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ไม่
สามารถดาเนินงานได้
2.เกิดสถานการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถควบคุมได้อาทิเช่น โรค
ระบาด นาท่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3.ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2564 รอบ 12 เดือน พบว่า
มีตัวชีวัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 21 ตัวชีวัด จากตัวชีวัด
ทังหมด 30 ตัวชีวัด คิดเป็นร้อยละ 70.00

1. ให้การศึกษาฯ

ผลกระทบ

(7) วิธีการ
จัดการกับความ
เสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

(3) ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาล
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
P ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด

P

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ กากับ ติดตาม การปฏิบัติราชการตาม
ตัวชีวัดอย่างเป็นรูปธรรม
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการต่อผูบ้ ริหารทุกเดือน เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ความเสีย่ งน้อย

การลดความเสีย่ ง 1.การแสวงหาแหล่งฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
2.การแสวงหาอาจารย์เพิ่มเติม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
5.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
3 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
5.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.ด้านการปฏิบัติงาน

การหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ ง

1.อาจารย์พิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของนักศึกษารายบุคคล
2.อาจารย์ประเมินผูป้ ่วยอย่างละเอียดก่อนมอบหมายงานให้
นักศึกษา เพื่อลดความเสีย่ ง

การลดความเสีย่ ง 1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขึนฝึกปฏิบัติ
2.พัฒนาความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนสอนภาคทฤษฎี /ก่อน
ขึนฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชาเกีย่ วกับการปฏิบัติพยาบาล เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3.ประเมินความพร้อมของการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
ก่อนขึนฝึกปฏิบัติ
4.จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์นิเทศในการป้องกันความ
เสีย่ ง/อันตรายที่นักศึกษาจะได้รับในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน(L x I)

4

16

ความเสีย่ งสูง

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.ส่งอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
มหาวิทยาลัยจัด
2.พัฒนาแกนนาการทาวิจัยเพื่อขอทุนและให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.กระตุน้ ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด
4.จัดแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.สนับสนุนให้ทาวิจัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ

P

P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่กาหนด

1.การแพร่ระบาดเชือโควิด-19 มีความรุนแรงและมีผตู้ ิดเชือ
เป็นจานวนมาก ทาให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งบประมาณแผ่นดิน)ได้ 4
โครงการจาก 8 โครงการ
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อจากัดในการใช้พืนที่
รวมทังกาหนดจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน

4

5

20

ความเสีย่ งสูงมาก

3

3

9

ความเสีย่ งปานกลาง การลดความเสีย่ ง 1.ปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ แบบออนไลน์และมีมาตรการ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ป้องกันการติดเชือตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
2.วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กาหนดรูปแบบขันตอน
การดาเนินงาน โดยคานึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

P

P การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโค
วิด มีนักศึกษาบางกลุม่ ไม่สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามเวลาที่กาหนด

3

5

15

ความเสีย่ งสูง

2

2

4

P อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหาความ
เจ็บป่วย

1.อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรอาจติดเชือโควิด 19 จาก
ผูป้ ่วย ในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือในระหว่างปฏิบัติงาน
2.อาจารย์พยาบาลเกิดความเจ็บป่วยที่อาจติดจากผูป้ ่วยหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ
แหล่งฝึก
3.อาจารย์หรือบุคลากรอาจเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง

3

4

12

ความเสีย่ งสูง

4

4

16

ความเสีย่ งสูง

4

5

20

ความเสีย่ งสูงมาก

P

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

4

P

3) บริการวิชาการ

1.จานวนผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในตัวชีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 55
2.จากการ Work from home (เม.ย.-ต.ค.) อาจารย์มีผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
26.67
3.ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีอาจารย์ยนื่ เสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2) วิจัย ฯ

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1. ให้การศึกษาฯ

ผลกระทบ

(7) วิธีการ
จัดการกับความ
เสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

(3) ความเสี่ยง

P นักศึกษาอาจไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 1.จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีลดลง
ที่กาหนด
2.เนือ่ งจากมีปัญหาการเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและการเรียน

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
P การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายที่นอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น
มาตรการการคัดกรองก่อนการขึนฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซึง่
โรงพยาบาลแหล่งฝึกกาหนดให้วิทยาลัยฯ จะต้องจัดหา
สถานที่กักตัว รถรับส่งให้แก่นักศึกษา ซึง่ เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึนจากแผน
2.มาตรการเยียวยานักศึกษาและผูป้ กครองที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทาให้วิทยาลัยฯ มีภาระ
ทางด้านงบประมาณในการเยียวยานักศึกษาซึง่ อยูน่ อกเหนือ
งบประมาณที่จัดทาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี

2

2

4

ระดับความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

ความเสีย่ งน้อย

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การลดความเสีย่ ง 1.ปรับตารางฝึกปฏิบัติตามความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติ
2.เพิ่มแหล่งฝึกปฏิบัติ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเสีย่ งน้อยมาก

การลดความเสีย่ ง 1.สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือให้แก่อาจารย์ที่ขึนฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น Face Shield Mask ถุงมือ ฯลฯ
2.กระตุน้ ให้อาจารย์และบุคลากรมีความตระหนักในการป้องกัน
การติดเชือและหลีกเลีย่ งที่จะทาให้ตนเองเกิดการติดเชือ
3.สร้างความตระหนักในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย
4.ทาประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพให้กับอาจารย์และบุคลากร

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเสีย่ งน้อยมาก

การลดความเสีย่ ง ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ให้จัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี เมื่อสถานการณ์ดีขึน ให้เริ่มดาเนินการรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล โดยปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กาหนด

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเสีย่ งน้อย

การลดความเสีย่ ง 1.วิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เยียวยานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงรายจ่าย โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
เพื่อเป็นการลดภาระรายจ่ายที่เกิดขึนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
P การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

(3) ความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่ นแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สป.อว มี
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
- การปรับเปลีย่ นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้

5

4

20

ความเสีย่ งสูงมาก

2

2

4

ความเสีย่ งน้อย

(7) วิธีการ
จัดการกับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

การลดความเสีย่ ง 1.มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ วิเคราะห์ถึงการเปลีย่ นแปลงของ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก เพื่อนาไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.นากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ และหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
3.ดาเนินการสือ่ สาร ให้ความรู้ เกีย่ วกับกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีการเปลีย่ นแปลง ให้ผบู้ ริหาร
บุคลากร เจ้าหน้าที่รับทราบ

