
 

 

 

 

 

 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

 

  

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

( ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ ) 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน 2564 



ก 
 

ค ำน ำ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  
 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ) 
               (คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 

         ตุลาคม 2564 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้ น าไปสู่การปฏิบัติ  
โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระ เบี ยบ และ เก ณ ฑ์ ดั งกล่ า ว วิ ท ย าลั ยพ ย าบ าลและสุ ขภ าพ  จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผ น บ ริห าร 
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแตล่ะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยง
การทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 11 ความเสี่ยง ดังนี้ 

 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด การ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 7 ความเสี่ยง ได้แก่ การสอบผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปีแรก นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหาความเจ็บป่วย นักศึกษาอาจไม่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จ านวน 1 ความ 
เสี่ยง ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 
 



ค 
 

กำรควบคุมภำยใน 
วิ ท ย า ลั ย พ ย าบ าล แ ล ะ สุ ข ภ าพ ได้ ส รุ ป ก า รป ระ เมิ น ผ ล แ ล ะ ก ารป รั บ ป รุ งก า รค ว บ คุ ม ภ าย ใน  

พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

งำน วัตถุประสงค์ 
1.งานธุรการสารบรรณ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 
2.งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐานน าไปเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงและ

รับทราบข่าวสารของหน่วยงาน และให้บริการแก่ผู้ทีม่าติดต่อ 
3.งาน IT-โสตฯ 1.เพื่อดูแล รักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

2.เพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่
3.เพื่อบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.งานอาคาร-ยานพาหนะ 1.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
2. เพื่อเก็บข้อมูลประวตัิการซ่อมบ ารุง 
3.เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร 
4.เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลยั 

5.งานบุคลากร 1.เพื่อวางแผนกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน 
2.เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.เพื่อสรรหาบุคลากรตรงตามคณุสมบัติที่ก าหนดไว ้
4.เพื่อวางแผน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

6.งานการเงิน-บัญช-ีงบประมาณ 1.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2.เพื่อควบคุมการท าสัญญาเงินยืมของผู้บริหาร 
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
4.เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

7.งานพัสดุ 1.เพือ่ให้การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
2.เพื่อก ากับ ดูแล ตรวจสอบจ านวนวัสดุคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน 
3.เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือแก่มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
4.เพื่อวางแผนการจัดซ้อครุภณัฑ์ของหน่วยงาน 
5.เพื่อคีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

8.งานบริหารงานท่ัวไป 1.เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานชัดเจน และเป็นลายลกัษณ์อักษร 
2.เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการจัดการเรยีนการสอน 
3.เพื่อให้มีหลักฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
4.เพื่อให้การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ และของมหาวิทยาลยั 

9.งานหลักสูตรและการสอน 1.เพื่อให้การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 เป็นไปตามแนวทางการบริหารหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา 
2.เพื่อให้การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
3.เพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศกึษา 



ง 
 

งำน วัตถุประสงค์ 
4.เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับ
รายละเอียดทั้งหลักสตูรสามารถด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

10.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อยา่งถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าคูม่ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพื่อใช้เป็นวธิีการปฏิบัติงานในการจัดท าคูม่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

11.งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ 1.เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจดัการหน่วยงานที่เหมาะสม 
2.เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมคีวามน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรวจสอบได ้
4.เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
5.เพื่อให้หน่วยงานมีการควบคุมการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
6.เพื่อให้มีทิศทางการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

12.งานพัฒนาระบบ, ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ 

1.เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้บุคลากรไดร้ับทราบ 
2.เพื่อกระจายตัวช้ีวัดการปฏบิัติราชการลงสู่บุคลากร 
3.เพื่อด าเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
4.เพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และสามารถก ากบัติดตามผลได้ 

13.งานประกันคุณภาพ 1.เพื่อแจ้งแนวทางการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 
2.เพื่อน าข้อเสนอแนะของกรรมการมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานใหม้ีคุณภาพมาก
ขึ้น 
3.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามก าหนด 
4.เพื่อรองรับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

14. งานผลิตผลงานวิจัย 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นกัวิจัย 
2.เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย ์

15. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพรผ่ลงานวิจัยตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด 

16. งานผลิตวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพรผ่ลงานวิจัยตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนด 

17. งานบริการวิชาการแก่สังคม 1.เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการด าเนินงาน 
2.เพื่อด าเนินการตามแผนการบรกิารวิชาการให้ส าเร็จลุล่วง 

18. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้มีโครงการในการเพื่อองค์ความรู ้
19. งาน U-ranking 1.เพื่อแจ้งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

2.เพื่อติดตามผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบ 
3.เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง 

20. งานกิจการนักศึกษา 1.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสูภ่ายนอก 
2.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูของนักศึกษาและสามารถน าไปใช้ได ้
3.เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการ 
4.เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ 
5.เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ 

21. งานบริหารและสวัสดิภาพ 1.เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจข้ันตอนกิจกรรมของนักศึกษาได้อยา่งถูกต้องและ
ชัดเจน 

22. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อยา่งถูกต้องและชัดเจนในการคัดเลือกผูท้ี่เข้ารับทุน 



จ 
 

งำน วัตถุประสงค์ 
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน 

23. งานศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผน 
24. งานวิเทศ 1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อยา่งถูกต้องและชัดเจนในการต่อสญัญาจ้าง

ชาวต่างชาติ 
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน ในการต่อสญัญาจ้างชาวต่างชาติ 

25. งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 1.เพื่อให้มีแนวทางและระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ยึดถอืปฏิบัติทุก
คน 
2.เพื่อให้บริการการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

26. งานรับรองสถาบัน (เฉพาะวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ) 

1.เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานรับรองสถาบัน 
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดส้ามารถเขา้ใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานรับรองสถาบัน 
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 สำรบัญ  
  หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ข 
สำรบัญ ฉ 
บทที่ 1 บทน ำ 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2 

 1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 2 
 1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 3 

 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 
 1.2.4 พันธกิจ (Mission) 4 
 1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 4 
 1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 4 
 1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 4 
 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 4 
 1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 
 1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 5 
 1.2.11 นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 5 
 1.2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 6 
 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 7 
 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 7 
 1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 7 
 1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 7 
 1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 7 
 1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 7 
 1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 7 
 1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 8 
 1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 8 
 1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 9 
บทที่ 2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 10 
 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 10 
 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
11 

 2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ ยงและการค วบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

12 

 2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

13 

บทที่ 3 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 17 



ช 
 

 สำรบัญ  
  หน้ำ 
บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 20 
ภำคผนวก  
 ภาคผนวก 1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
50 

 ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ 
ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

53 

 ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) 61 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนว
หนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดว่า
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการ
ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 
2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ในครำวประชุม 
ครั้งที่ 2/2563 



 

4 
 

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 
 1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและด้านการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิตมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการท างานในระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และโดดเด่นในวิชาชีพ 
 2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และ
สากล 
 3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  
 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
1.2.5 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือ
ด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
1.2.6 เสำหลัก (Pillar) 
   1) ความรู้ (Knowledge) 
  2) คณุธรรม (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 ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
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นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ

มุ่งม่ันในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จั กแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวัง
สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
1.2.10 ค่ำนิยมหลกั (Core Values) 
 SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ 
และมีบุคลิกภาพด ี

M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล  

A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ 

R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
 
1.2.11 นโยบำยและวัตถุประสงค์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
 วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-
2569) ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.
2565-2569) เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ 

ความส าเร็จในเส้นทางวิชาชีพ 
 2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพ่ือน าไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 
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 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเอตทัคคะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
 3) ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการผลิตบัณฑิตร่วมกัน  
 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 
 5) พัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 
 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 2) ยกระดับการวิจัย บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับสถาบัน
ต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
 3) สร้างนักศึกษาให้มีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและเป็นผู้ร่วมงานที่ดีในการท าวิจัย 

4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 1) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย 
 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
 5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.2.12 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง) 
 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สำขำวิชำ 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีกำรศึกษำ  
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 1 1 
รวมทั้งสิ้น 1 1 1 

 

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษำ 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 483 - 483 478 - 478 480 - 480 

รวมทั้งสิ้น 483 - 483 478 - 478 480 - 480 
 
 

1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 119 - 119 117 - 117 117 - 117 

รวมทั้งสิ้น 119 - 119 117 - 117 117 - 117 
1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
การมีงานท า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.57 4.68 4.65 

 

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 
จ ำนวน 

สำขำวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 26 25 24 20 16 13 

รวมทั้งสิ้น 26 25 24 20 16 13 
 

1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 1 2 
รวมทั้งสิ้น 5 1 2 
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1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 3 3 
รวมทั้งสิ้น 4 3 3 

 
 

1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร 
 สำยสนับสนุนวิชำกำร 

หน่วยงำน 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 5 - 15 11 4 - 15 13 3 - 16 

รวมทั้งสิ้น 10 5 - 15 11 4 - 15 13 3 - 16 
 

สำยวิชำกำร 

หน่วยงำน 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 35.5 11 3 49.5 29.5 12 3 44.5 28 13 3 44 

รวมทั้งสิ้น 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 ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 

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

จ ำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 1.2,1.3 
(3.53,2.90) 

1.4 
(5.00) 

1.1 
(3.53) 

3.74 ระดับดี 

2 3 2.1 
(5.00) 

2.3 
(4.00) 

2.2 
(5.00) 

4.67 ระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 
(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 
(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.1,5.2 
(5.00,5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.81 4.83 4.26 
4.45 ระดับดี 

ผลกำรประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
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บทท่ี 2 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 
2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 
 2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 
 4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ ์
 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย
ของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 
1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
1.1 เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 100 

2. แผนกำรควบคุมภำยใน 
2 .1  เพื่ อ ใ ห้ เกิ ด ค วาม มั่ น ใจ ว่ าก าร
ด า เนิ น งานจะบ รรลุ ผลส า เร็ จต าม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 
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2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ล ำดับ กิจกรรม วันเดือนปี 
1 เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน คณะกรรมการด าเนินงานและคณะอนุกรรมการ

ด าเนินงานบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
23 ก.ย. 64  

2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ก.ย. 64-ต.ต.64 

3 จัดท าเลม่แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และจัดส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ 

ก.ย. 64-ต.ต.64 

4 ปรับแก้เลม่แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี) 

ต.ค. 64 

5 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
คณะกรรมการบรหิาร/อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสดุของหน่วยงาน/ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน 

ต.ค.-พ.ย.64 

6 เผยแพร่แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต.ค.-พ.ย.64 
7 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
ต.ค. 64- ก.ย.65 

8 จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- รอบ 6 เดือน 

14 มี.ค.65 

- รอบ 12 เดือน 12 ก.ย.65 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 

วิท ย าลั ยพย าบ าลและสุ ขภ าพ ได้ ป รั บ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ขั้ น ตอน ป ฏิ บั ติ งาน การบ ริ ห ารความ เสี่ ย ง  
ตามหลักการของคณ ะกรรมการร่ วมของสถาบัน วิช าชีพ  5  แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่องธรร

มาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการ
ยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรื อเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
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4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือ
จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อย
มาก ดังตาราง 

ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมิน โอกาสและผลกระทบของความ เสี่ ย ง  เป็ นการน าความ เสี่ ย งและปั จจัย เสี่ ย ง  
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือ
เวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 

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 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง    
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1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตาม
ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจดัเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญ จาก โอกาสที่ จ ะ เกิ ดค วาม เสี่ ย ง  (Likelihood) และผลกระท บ ที่ เกิ ด ขึ้ น  ( Impact) และขอบ เขต 
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่ า งๆ  x ความรุน แรงขอ งเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ  (Likelihood x Impact) ซึ่ งจั ด แบ่ ง เป็ น  5  ระดั บ  ส าม ารถแสด ง 
เป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

ตำรำงแสดงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12     ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเส่ียงน้อย 

1 2 3 4     ความเส่ียงน้อยมาก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่ง     
Risk Appetite Boundary 
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3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความ
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง 
เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่น
ได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนด
เพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร 
คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การ
ประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่  5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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P ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด

1.มีการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินงานได้
2.เกิดสถานการณ์วิกฤตท่ีไม่สามารถควบคุมได้อาทิเช่น โรค
ระบาด น  าท่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3.ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน พบว่า
 มีตัวชี วัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 21 ตัวชี วัด จากตัวชี วัด
ทั งหมด 30 ตัวชี วัด คิดเป็นร้อยละ 70.00

5 4 20 ความเส่ียงสูงมาก 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี วัดอย่างเป็นรูปธรรม
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารทุกเดือน เพ่ือหา
แนวทางร่วมกันในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

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

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยฯ ต้องย้ายไปอยู่ท่ี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดอาจารย์นิเทศขึ นฝึก
ปฏิบัติ เน่ืองจากการฝึกปฏิบัติมีการเปล่ียนแปลง 
ด้านการบริหารงานบุคคล : 
บุคลากรแจ้งความประสงค์ท่ีจะลาออก หากต้องย้ายไปท่ี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านงบประมาณ :
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ น

4 4 16 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.การแสวงหาแหล่งฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
2.การแสวงหาอาจารย์เพ่ิมเติม

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

P การสอบผ่านเกณฑ์เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 
85 ภายในปีแรก

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ นทะเบียนรับใบอนุญาตของสภา
การพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบขึ นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.มีการประเมินสมรรถนะนักศึกษาในแต่ละชั นปี
3.วางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดหลักสูตร รวมทั งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนมากขึ น
4.วางแผนการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือสอบ
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

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

P P นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ

๑.นักศึกษาอาจติดเชื อโควิด 19 จากผู้ป่วย ในขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล

3 4 12 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง

การลดความเส่ียง

1.อาจารย์พิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของนักศึกษารายบุคคล
2.อาจารย์ประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อนมอบหมายงานให้
นักศึกษา เพ่ือลดความเส่ียง

1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ นฝึกปฏิบัติ
2.พัฒนาความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนสอนภาคทฤษฎี/ก่อน
ขึ นฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชาเก่ียวกับการปฏิบัติพยาบาล เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3.ประเมินความพร้อมของการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
ก่อนขึ นฝึกปฏิบัติ
4.จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์นิเทศในการป้องกันความ
เส่ียง/อันตรายท่ีนักศึกษาจะได้รับในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล

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

บทท่ี 3
แผนการบริหารความเส่ียง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาล

(10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

2.ด้านการปฏิบัติงาน
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

P ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

1.จ านวนผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในตัวชี วัดท่ี 2.1.1 ร้อยละ 55
2.จากการ Work from home (เม.ย.-ต.ค.) อาจารย์มีผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.67
3.ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีอาจารย์ย่ืนเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.ส่งอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ี
มหาวิทยาลัยจัด
2.พัฒนาแกนน าการท าวิจัยเพ่ือขอทุนและให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัด
4.จัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.สนับสนุนให้ท าวิจัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ

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

P P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการท่ีก าหนด

1.การแพร่ระบาดเชื อโควิด-19 มีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื อ
เป็นจ านวนมาก ท าให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งบประมาณแผ่นดิน)ได้ 4 
โครงการจาก 8 โครงการ
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อจ ากัดในการใช้พื นท่ี 
รวมทั งก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน 

4 5 20 ความเส่ียงสูงมาก 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.ปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ แบบออนไลน์และมีมาตรการ
ป้องกันการติดเชื อตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
2.วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก าหนดรูปแบบขั นตอน
การด าเนินงาน โดยค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

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

P P การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโค
วิด มีนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามเวลาท่ีก าหนด

3 5 15 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.ปรับตารางฝึกปฏิบัติตามความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติ
2.เพ่ิมแหล่งฝึกปฏิบัติ

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

P อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหาความ
เจ็บป่วย

1.อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรอาจติดเชื อโควิด 19 จาก
ผู้ป่วย ในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือในระหว่างปฏิบัติงาน
2.อาจารย์พยาบาลเกิดความเจ็บป่วยท่ีอาจติดจากผู้ป่วยหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ 
แหล่งฝึก
3.อาจารย์หรือบุคลากรอาจเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง

3 4 12 ความเส่ียงสูง ความเส่ียงน้อยมาก การลดความเส่ียง 1.สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื อให้แก่อาจารย์ท่ีขึ นฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น Face Shield Mask ถุงมือ ฯลฯ
2.กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรมีความตระหนักในการป้องกัน
การติดเชื อและหลีกเล่ียงท่ีจะท าให้ตนเองเกิดการติดเชื อ
3.สร้างความตระหนักในการขับข่ี เพ่ือความปลอดภัยต่อร่างกาย
4.ท าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพให้กับอาจารย์และบุคลากร

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

P P นักศึกษาอาจไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

1.จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีลดลง
2.เน่ืองจากมีปัญหาการเจ็บป่วยท่ีส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและการเรียน

4 4 16 ความเส่ียงสูง ความเส่ียงน้อยมาก การลดความเส่ียง ช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ให้จัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี เม่ือสถานการณ์ดีขึ น ให้เร่ิมด าเนินการรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล โดยปฏิบัติตัวตามมาตรการท่ีก าหนด

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

P การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายท่ีนอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น 
มาตรการการคัดกรองก่อนการขึ นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึง
โรงพยาบาลแหล่งฝึกก าหนดให้วิทยาลัยฯ จะต้องจัดหา
สถานท่ีกักตัว รถรับส่งให้แก่นักศึกษา ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ นจากแผน
2.มาตรการเยียวยานักศึกษาและผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ท าให้วิทยาลัยฯ มีภาระ
ทางด้านงบประมาณในการเยียวยานักศึกษาซ่ึงอยู่นอกเหนือ
งบประมาณท่ีจัดท าไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4 5 20 ความเส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.วิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการ
เยียวยานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงรายจ่าย โดยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
เพ่ือเป็นการลดภาระรายจ่ายท่ีเกิดขึ นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

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

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มี
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้

5 4 20 ความเส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.น ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ และหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
3.ด าเนินการส่ือสาร ให้ความรู้ เก่ียวกับกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้ผู้บริหาร 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีรับทราบ

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

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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บทที่ 4  
แผนกำรควบคุมวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1.งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมคีวามถูกต้อง 
รวดเร็ว ครบถ้วน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. ลงทะเบียน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. ตรวจสอบเอกสาร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. ร่าง-พิมพ์  ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4. ติดตามเอกสารระหวา่งด าเนินการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5. คัดแยกเอกสาร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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2.งำนประชำสัมพันธ์ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐาน
น าไปเผยแพร่ข่าวสารให้บุคคลภายนอกได้
เข้าถึงและรับทราบข่าวสารของหน่วยงาน 
และให้บริการแก่ผู้ทีม่าติดต่อ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. วางแผนประชาสัมพันธ ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4. ถ่ายรูปกิจกรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5. ประกาศข่าวสาร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

6. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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3.งำน IT-โสตฯ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อดูแล รักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและ
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
2.เพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่
3.เพื่อบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. บริการการเรียนการสอน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. ถ่ายวีดีโอ-ตัดต่อ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4. ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5. จองห้องประชุม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

6. ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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4.งำนอำคำร-ยำนพำหนะ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน 
2. เพื่อเก็บข้อมูลประวตัิการซ่อมบ ารุง 
3.เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคาร 
4.เพื่อรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลยั 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. ตรวจสอบยานพาหนะ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. แจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ ทุกวันท่ี 1 ของเดือน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. จัดท าทะเบียนประวัติซ่อมบ ารุง ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4. จัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝา่ยบรหิารงานท่ัวไป 

5. ขึ้นทะเบียนวัสดุอุปกรณ์สาธารณูปโภค ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

6. จัดการระบบวงจรปิด ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7. ควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

8. ดูแลรักษาความปลอดภัย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

9. จัดท าบัตรจอดรถ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

10. ตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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5.งำนบุคลำกร 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อวางแผนกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน 
2.เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
3.เพื่อสรรหาบุคลากรตรงตามคณุสมบัติที่
ก าหนดไว ้
4.เพื่อวางแผน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ส.ค.-ก.ย. 64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. สรรหาบุคลากร ม.ค., มิ.ย. 65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. ประเมินการปฏิบัติงาน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4. ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

6. จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7. จัดท าหนังสือรับรองงาน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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6.งำนกำรเงิน-บัญชี-งบประมำณ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2.เพื่อควบคุมการท าสัญญาเงินยืมของ
ผู้บริหาร 
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส 
4.เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญตักิารจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C) 

1. จัดท าเงินเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 

2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT) ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 

3. เบิกจ่ายทั่วไป ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 

4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 

5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจา่ยทั่วไป ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 

6. จัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 

7. ตรวจสอบการคืนเงินยืม ต.ค.64-ก.ย.65 นักวิชาการเงินและบญัชี 
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7.งำนพัสดุ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส 
2.เพื่อก ากับ ดูแล ตรวจสอบจ านวนวัสดุ
คงเหลือให้เป็นปัจจบุัน 
3.เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือแก่มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ 
4.เพื่อวางแผนการจัดซ้อครุภณัฑ์ของ
หน่วยงาน 
5.เพื่อคีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

1. จัดท าแผนจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ าป ี ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

2. จัดหาพัสดุ/จดัซื้อจัดจา้งผ่านระบบ ERP ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

3. ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

4. คีย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

5. ตรวจสอบสัญญา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

6. จัดท าทะเบียนประวัตคิรุภณัฑ ์ ก.ค.-ก.ย.64 ฝ่ายพัสด ุ

7. ออกเลขครุภณัฑ์  ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

8. จัดท ารายงานพสัดุคงเหลือประจ าปี ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

9. ควบคุมวัสด ุ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ

10. จ าหน่ายพัสด ุ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสด ุ
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8.งำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบขอบเขตหน้าที่งานชัดเจน 
และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการจัดการเรยีนการ
สอน 
3.เพื่อให้มีหลักฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
4.เพื่อให้การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายการ
บริหารงานของคณะ และของมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1.จัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี  สิ้นสุดทุกภาคเรียน ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

2.รับสมัครนักศึกษา  ทุกภาคเรียน 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 

5.จัดสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  ทุกภาคการศึกษา ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

6.จัดท าปฏิทินวิชาการ  มี.ค.-ส.ค. 65 ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

7.จัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เดือน มิ.ย.-ก.ค. ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

8.ควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน  ก่อนเปิดภาคเรียน 20 วัน ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

9.จัดค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร ปีงบประมาณ ฝ่ายบริการ
การศึกษา 



 

28 
 

งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
10.เสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ทุกภาคเรียน ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

11.สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ เดือน ม.ค.-ธ.ค. ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

12.จัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ ส.ค., ธ.ค.64, พ.ค.65 ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

13.จัดท าขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน ส.ค., ธ.ค.64, พ.ค.65 ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

14.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ เดือน ม.ค.-ก.ค. 
ทุกปีการศึกษา 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

15.จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ เดือน มิ.ย.-ก.ย.ทุกป ี
การศึกษา 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

16.จัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ-หรือเกิน 12 ชม. เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปีท่ีมีการ
พัฒนา/ปรับปรุง 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

17.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ-ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ เดือน ม.ค.-ธ.ค. ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

18.ส่งหลักสูตรใหม่ให้สภาการพยาบาล เดือน ม.ค.-ธ.ค. ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

19.จัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ ก.ค.-ส.ค. 64 ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
20.จัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา-ความประพฤติ ทุกภาคการศึกษา ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

21.ประกาศผลสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
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9.งำนหลักสูตรและกำรสอน 

งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 เป็นไป
ตามแนวทางการบรหิารหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา 
2.เพื่อให้การจัดท าแผนการเรียนตลอด
หลักสตูรถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน 
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
3.เพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศกึษา 
4.เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณี
ปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรบัรายละเอียด
ทั้งหลักสูตรสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑม์าตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท าแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร เดือน ม.ค.-มี.ค. 
ของทุกปีการศึกษา 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

2. จัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุ่มเรยีนขึ้นไป เดือน ม.ค.- ธ.ค. ฝ่ายบริการการศึกษา 

3. จัดท าตารางสอน+สอนต่างคณะ เดือน ก.พ.-เม.ย. และ 
เดือน ก.ย.-พ.ย. 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
 

4. ขอเปิดรายวิชา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศึกษา 

5. เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 เดือน ก.ค.-ส.ค. และ 
เดือน พ.ย.-ธ.ค. 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

6. เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เดือน ม.ค.-ธ.ค. ฝ่ายบริการการศึกษา 

7. พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปีท่ีมี
การพัฒนา/ปรับปรุง 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
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10.งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อยา่งถูกต้องและ
ชัดเจนในการจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท า
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
กำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ค. – ธ.ค. 65 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2. จัดท าโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ค. – มิ.ย 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3. การจัดท าหนังสืออนุเคราะห์-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. – ธ.ค. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

4. จัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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11.งำนวิเครำะห์แผนงำน-งบประมำณ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ
บริหารจดัการหน่วยงานท่ี
เหมาะสม 
2.เพื่อวางแผนการใช้
งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้
4.เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณไดต้ามแผน 
5.เพื่อให้หน่วยงานมีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานเกดิ
ประสิทธิภาพ 
6.เพื่อให้มีทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี ก.พ.-พ.ค.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

2. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี-งบประมาณแผ่นดิน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

3. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี-งบประมาณนอกงบประมาณรายได้ ก.พ.-ส.ค.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

4. ควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี ทุกเดือน ฝ่ายแผนงานฯ 

6. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

7. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

8. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ก.ค.-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

9. จัดท าแผน/บริหารความเสี่ยง ก.ค.-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

10. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ก.ค.-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

11. รายงานการควบคุมภายใน ทุกไตรมาสที่ 2 และ 4 ฝ่ายแผนงานฯ 

12. รายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน ทุกเดือน ฝ่ายแผนงานฯ 

13. จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วย ก.พ.-มิ.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
14. จัดท ารายงานความคุ้มค่า ก.พ.-มิ.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

15. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ก.พ.-มิ.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 
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12.งำนพัฒนำระบบ,ประเมินผลปฏิบัติรำชกำร 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานให้บุคลากรได้รับ
ทราบ 
2.เพื่อกระจายตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติราชการลงสูบุ่คลากร 
3.เพื่อด าเนินงานคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
4.เพื่อรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลยั และสามารถ
ก ากับติดตามผลได ้
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1. ประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ ต.ค. 64 ฝ่ายประกันคณุภาพ 

2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ก.ย. - ต.ค. 64 ฝ่ายประกันคณุภาพ 

3. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก.ย.-พ.ย.64 ฝ่ายประกันคณุภาพ 

4. ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด ทุกเดือน ฝ่ายประกันคณุภาพ 

5. รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล ทุกวันท่ี 30 ของเดือน ฝ่ายประกันคณุภาพ 

6. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน ทุกไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ฝ่ายประกันคณุภาพ 
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13.งำนประกันคุณภำพ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อแจ้งแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 
2.เพือ่น าข้อเสนอแนะของ
กรรมการมาปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณภาพมากข้ึน 
3.เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามก าหนด 
4.เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ พ.ย. 64-ม.ค.65 ฝ่ายประกันคณุภาพ 

2. จัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ มี.ค. - ก.ค. 65 ฝ่ายประกันคณุภาพ 

3. จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR พ.ค. – ส.ค. 65 ฝ่ายแผนงานฯ 

4. รับตรวจการประเมินประจ าปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ พ.ค. - ก.ค.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

5. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online มิ.ย. - ส.ค.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายประกันคณุภาพ 

7. รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ก.ย.-ต.ค.65 ฝ่ายแผนงานฯ 

8.  รับการประเมินคุณภาพ  ส.ค.-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานฯ 
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14. งำนผลิตผลงำนวิจัย 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นกัวิจัย 
2.เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย ์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. จัดโครงการพัฒนานักวิจัย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการฯ 

2. ตรวจสอบและรวบรวม ผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการฯ 
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15. งำนเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. ประชาสัมพันธ์งานน าเสนอ  แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บคุคลที่สนใจ ผ่าน บริการวิชาการ
ระบบ e-officeและสื่อ social media ผ่านทาง facebook, Line 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
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16. งำนผลิตวำรสำรวิชำกำร 

งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม 
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

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

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
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17. งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการ
ด าเนินงาน 
2.เพื่อด าเนินการตามแผนการบรกิารวิชาการให้
ส าเรจ็ลลุ่วง 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

2. ลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการบริการวชิาการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
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18. งำนศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีโครงการในการเพื่อองค์
ความรู ้
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท าโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ท าโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การ
เรียนรู ้

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
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19. งำน U-ranking 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อแจ้งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 
2.เพื่อติดตามผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบ 
3.เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1.จัดประชุมแบ่งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ ต.ค. 64 ฝ่ายวิจัยฯ 

2.จัดท าคลังข้อมูล มคอ. ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศึกษา 

3.จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยฯ 

4.จัดท าฐานข้อมูลท าเนียบนักศึกษาปัจจุบัน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5.จัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศึกษา 

6.ติดตามผลการด าเนินงาน ทุกวันท่ี 10 ของเดือน ฝ่ายวิจัยฯ 

7.ลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายวิจัยฯ 
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20. งำนกิจกำรนักศึกษำ 

งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสูภ่ายนอก 
2.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูของนักศึกษาและ
สามารถน าไปใช้ได ้
3.เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ให้บริการ 
4.เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และน าไปใช้ในการ
ประกันคณุภาพ 
5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1.จัดท าแผนกิจกรรมประจ าปี ส.ค.-ก.ย. 64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.จัดท าแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ส.ค.-ก.ย. 64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4.ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และท าข่าวหลังกิจกรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5.จัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

6.จัดท าแบบส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7.จัดท าแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ส.ค.-ก.ย. 64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

8.จัดโครงการตามแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ส.ค.-ก.ย. 64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

9.จัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

10.จัดท าคู่มือนักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศึกษา 

11.จัดการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ก.ค.-ก.ย.64 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
12.สอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

13.บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

14.บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

16.ให้บริการยาสามัญประจ าบ้าน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

17.จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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21. งำนบริหำรและสวัสดิภำพ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจข้ันตอน
กิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกตอ้งและ
ชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2. รับค าร้องเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ส.ค. 64 – ม.ค. 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศลิปวัฒนธรรม 

3. จัดท าหนงัสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา ส.ค. 64 – ม.ค. 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศลิปวัฒนธรรม 

4. ขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และสร้างช่ือเสียง ส.ค. 64 – ม.ค. 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศลิปวัฒนธรรม 

5. ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา ส.ค. 64 – ม.ค. 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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22. งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อยา่งถูกต้องและ
ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับทนุ 
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้
ที่เข้ารับทุน 
 
วัตถุประสงค์ของกำร 
ควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. คัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน ส.ค. 64 – ม.ค. 65 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
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23. งำนศิลปวัฒนธรรม 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
แผน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก.ค.-ส.ค.64 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

2. จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศลิปวัฒนธรรม 

3. บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4. จัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศลิปวัฒนธรรม 
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24. งำนวิเทศ 
งำน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อยา่งถูกต้องและ
ชัดเจนในการต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ 
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน ในการต่อ
สัญญาจ้างชาวต่างชาต ิ
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดเก็บเอกสารต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ ก.ค. – ก.ย. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 

2. ต่ออายุ Work Permit ก.ค. – ก.ย. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม 
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25. งำนห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีแนวทางและระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ยดึถือปฏิบัติทุกคน 
2.เพื่อให้บริการการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท าคู่มือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.จัดเตรียมอุปกรณส์ าหรับการเรยีนการสอนห้องปฏิบตัิการพยาบาล ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3. ให้บริการอุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4. ให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

5. สนับสนุนอาจารย์ผู้ช่วยสอน-ควบคุมดูแลการท าปฏิบตัิการทดลอง ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

6. ส ารวจจัดชื้อ-จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7. ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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26. งำนรับรองสถำบัน (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ) 
งำน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานรับรอง
สถาบัน 
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดส้ามารถเขา้ใจได้
ถูกต้องและชัดเจนในงานรับรองสถาบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1.ท าแผนงานรับรองสถาบัน ตามรอบทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

2.ประชุมมอบหมายผู้ก ากบัดูแลและผูร้ับผดิชอบตัวบ่งช้ี ตามรอบทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ 

3.ประชุมเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามรอบทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ/ฝ่าย

บริการการศึกษา 

4.เตรียมความพร้อมรับตรวจการประเมิน ตามรอบทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ/ฝ่าย

บริการการศึกษา 

5.รับตรวจการประเมิน ตามรอบทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ/ฝ่าย

บริการการศึกษา 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ค ำสั่งวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
ที ่๒๐.๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

.................................................................. 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ประกอบการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ ๕.๑ 
(ข้อ ๓) การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน"คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

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 และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 
 ๒. ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  อรรถารส  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ศิริเจริญวงศ ์  กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  เชาว์ปรีชา  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.อารยา   ทิพย์วงศ ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์จิราพร   รักการ   กรรมการ 
๗. อาจารย์หนึ่งฤทัย   โพธิ์ศรี   กรรมการ  
๘. นายนพปฎล     อินยาศรี   กรรมการ 
๙. นายสุทธิพงษ์     โตกาญจนา  กรรมการ 
๑๐. นายณัฐพงษ์     งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอัญชา     แดงทองดี  กรรมการ 
๑๒. นางสาววรรณรัตน์    ทองคันทา  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที่ 
 ๑. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต รวมทั้ง
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ๒. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งน าเสนอแผนฯ ดังกล่าวต่อคณบดีและคณะกรรมการอ านวยการเห็นชอบ 
 ๓. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 ๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 ๕. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง 
 ๖. น าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ 
 ๗. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย 
  

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
             สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       
        

                                           ( ผศ. พิเศษ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
         คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภำคผนวก 2 
ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำร 

ประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 01) 
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มีโอกาสเกิดข้ึนในทุกๆ ปีการศึกษา สูงมาก 5 นักศึกษาท่ีรับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จ านวน มากกว่า 5 คนข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 2 ปีการศึกษา สูง 4 นักศึกษาท่ีรับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จ านวน 4 คน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 3 ปีการศึกษา ปานกลาง 3 นักศึกษาท่ีรับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จ านวน 3 คน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 4 ปีการศึกษา น้อย 2 นักศึกษาท่ีรับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จ านวน 2 คน

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 5 ปีการศึกษา น้อยมาก 1 นักศึกษาท่ีรับใหม่มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน จ านวน 1 คน

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 - 5 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 - 2 หรือไม่
เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

แบบฟอร์มการระบุความเส่ียง และประเมินความเส่ียง (FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565
หน่วยงาน (1) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

1.ด้านกลยุทธ์
9 ความ

เส่ียงปาน
กลาง

P ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

1.มีการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินงานได้
2.เกิดสถานการณ์วิกฤตท่ีไม่สามารถควบคุมได้อาทิเช่น โรค
ระบาด น้ าท่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3.ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน 
พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 21 ตัวช้ีวัด จาก
ตัวช้ีวัดท้ังหมด 30 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 70.00

5 4 20 ความ
เส่ียงสูง
มาก

P จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับท่ีก าหนดไว้/คุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
วิทยาลัยฯ ก าหนด

ในปีการศึกษา 2564 ผลการรับนักศึกษาใหม่ พบว่ามี
นักศึกษาใหม่ มีสุขภาพด้านร่างกายไม่เป็นไปตามท่ีวิทยาลัย
ฯ ก าหนด เช่น มีโรค ผลเลือด ตาบอดสี ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน

3 3

4 4 16 ความ
เส่ียงสูง

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยฯ ต้องย้ายไปอยู่ท่ี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน : 
การจัดอาจารย์นิเทศข้ึนฝึกปฏิบัติ เน่ืองจากการฝึกปฏิบัติมี
การเปล่ียนแปลง 
ด้านการบริหารงานบุคคล : 
บุคลากรแจ้งความประสงค์ท่ีจะลาออก หากต้องย้ายไปท่ี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านงบประมาณ :
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการครบท้ัง 5 ข้อ

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังข้ึนไป ท่ีมีการสอบ สูงมาก 5 ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 16 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง ท่ีมีการสอบ สูง 4 ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 13-16 สูง 4
มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง ท่ีมีการสอบ ปานกลาง 3 ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 9-12 ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง ท่ีมีการสอบ น้อย 2 ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 5-8 น้อย 2
ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ร้อยละผู้สอบผ่านไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 1-4 น้อยมาก 1
มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังข้ึนไป สูงมาก 5 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัวมากกว่า 3 วันข้ึนไป สูงมาก 5
มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง สูง 4 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 3 วัน สูง 4
มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง ปานกลาง 3 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 2 วัน ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง น้อย 2 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 1 วัน น้อย 2
ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ไม่มีการเจ็บป่วย น้อยมาก 1
มีโอกาสเกิดข้ึนทุกรอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 รอบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา

น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 1-5

น้อยมาก 1

1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

2.ด้านการปฏิบัติงาน

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล 1

P

P P

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

1.อาจารย์ใหม่ไม่มีประสบการณ์การท าวิจัย
2.อาจารย์บางท่านยังไม่มีความเช่ียวชาญและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิจัย

4 4 16 ความ
เส่ียงสูง

1.นักศึกษาอาจติดเช้ือโควิด 19 จากผู้ป่วย ในขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง

นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชา
ฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ

16 ความ
เส่ียงสูง

P การสอบผ่านเกณฑ์เพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล 
น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปีแรก

ผลการสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตของสภา
การพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4 4
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 สูงมาก 5 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนต้ังแต่ 5 
โครงการข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 4 โครงการ สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 - 8 ปานกลาง 3 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 3 โครงการ ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 - 5 น้อย 2 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 2 โครงการ น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่
เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ น้อยมาก 1

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้ติด
เช้ือคนแรก

สูงมาก 5 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเกิน
กว่า 3 วัน  และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

สูงมาก 5

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติด
เช้ือคนแรก

สูง 4 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   3 
วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สูง 4

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติด
เช้ือคนแรก

ปานกลาง 3 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   2 
วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติด
เช้ือคนแรก

น้อย 2 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย    1 
วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อย 2

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติด
เช้ือคนแรก

น้อยมาก 1 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีโดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีน
ให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนทุกภาคการศึกษา สูงมาก 5 การฝึกปฏิบัติเล่ือนออกไปจากแผนเป็นจ านวน 45 วันข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 ภาคการศึกษา สูง 4 การฝึกปฏิบัติเล่ือนออกไปจากแผนเป็นจ านวน 45 วัน สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 ภาคการศึกษา ปานกลาง 3 การฝึกปฏิบัติเล่ือนออกไปจากแผนเป็นจ านวน 30 วัน ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 ภาคการศึกษา น้อย 2 การฝึกปฏิบัติเล่ือนออกไปจากแผนเป็นจ านวน 15 วัน น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 การฝึกปฏิบัติเป็นไปตามตารางฝึก น้อยมาก 1

P P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด

1.การแพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 มีความรุนแรงและมีผู้ติดเช้ือ
เป็นจ านวนมาก ท าให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งบประมาณแผ่นดิน)ได้ 4
 โครงการจาก 8 โครงการ
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนท่ี 
รวมท้ังก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน 

4 4 16 ความ
เส่ียงสูง

1.มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเส่ียง ไม่ปฏิบัติ
ตัวตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่
รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาล้ย

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

P โรคระบาด

P P ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโค
วิด มีนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามเวลาท่ีก าหนด

3 5 15 ความ
เส่ียงสูง

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา1- 2 
เดือน

สูงมาก 5 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนน้อยกว่า 
15,000 คน

สูงมาก 5

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา 2-3
เดือน

สูง 4 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนระหว่าง 
15,000-15,999 คน

สูง 4

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลาเดือน
3-4

ปานกลาง 3 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนระหว่าง 
16,000-16,999 คน

ปานกลาง 3

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา 4-5 
เดือน

น้อย 2 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนน้อยกว่า 
17,000-17,999 คน

น้อย 2

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ให้บริการได้
มากกว่า6 เดือนข้ึนไป

น้อยมาก 1 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนเท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 18,000 คน

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 6 คร้ังข้ึนไป สูงมาก 5 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัวมากกว่า 6 วันข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 5-6 คร้ัง สูง 4 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 5-6 วัน สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 3-4 คร้ัง ปานกลาง 3 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 3-4 วัน ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1-2 คร้ัง น้อย 2 มีอาการเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัว 1-2 วัน น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ไม่มีการเจ็บป่วย น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนทุกปีการศึกษา สูงมาก 5 ร้อยละนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 20 ข้ึนไป สูงมาก 5
มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อ 2 ปีการศึกษา สูง 4 ร้อยละนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 16-20 สูง 4
มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อ 3 ปีการศึกษา ปานกลาง 3 ร้อยละนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อ 4 ปีการศึกษา น้อย 2 ร้อยละนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 6-10 น้อย 2
มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อ 5 ปีการศึกษา น้อยมาก 1 ร้อยละนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1-5 น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

P จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง 
(>เป้าหมาย 18,000 คน)

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิด
ให้พิพิธภัณฑ์ให้บริการได้

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

P 3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง 
ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 
2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือ
ตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้ว
เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้
อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 
3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ท่ี
ข้ึนขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

16 ความ
เส่ียงสูง

P อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหา
ความเจ็บป่วย

1.อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรอาจติดเช้ือโควิด 19 จาก
ผู้ป่วย ในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือในระหว่าง
ปฏิบัติงาน
2.อาจารย์พยาบาลเกิดความเจ็บป่วยท่ีอาจติดจากผู้ป่วย
หรือบุคลากรทางการแพทย์ขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ
 แหล่งฝึก
3.อาจารย์หรือบุคลากรอาจเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง

P P นักศึกษาอาจไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

1.จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีลดลง
2.เน่ืองจากมีปัญหาการเจ็บป่วยท่ีส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและการเรียน

4 4
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 
500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 – 
500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 
100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2
ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1
มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน
สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 สูงมาก 5 งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7-8 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 - 8 ปานกลาง 3 งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5-6 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 - 5 น้อย 2 งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3-4 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่
เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1-2 น้อยมาก 1

P 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบไฟฟ้า
อาจมีการช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง
2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อาจก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

1 5 5 ความ
เส่ียงปาน
กลาง

5 20 ความ
เส่ียงสูง
มาก

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

P 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน

P 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ท่ีใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายท่ีนอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น 
มาตรการการคัดกรองก่อนการข้ึนฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึง
โรงพยาบาลแหล่งฝึกก าหนดให้วิทยาลัยฯ จะต้องจัดหา
สถานท่ีกักตัว รถรับส่งให้แก่นักศึกษา ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากแผน
2.มาตรการเยียวยานักศึกษาและผู้ปกครองท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ท าให้วิทยาลัยฯ
 มีภาระทางด้านงบประมาณในการเยียวยานักศึกษาซ่ึงอยู่
นอกเหนืองบประมาณท่ีจัดท าไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 9 น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 
500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1
มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป
สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 
500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว 
มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้

5 4 20 ความ
เส่ียงสูง
มาก

5. ความเส่ียงการทุจริต

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

P การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมี
ช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการ
สร้างอุปสรรค
3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

P การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้
ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้องกับ
ผู้ประกอบการ

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 
500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2
มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

1 1 1 ความ
เส่ียงน้อย
มาก

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

P การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสาร
ในการเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้องกับ
ผู้ประกอบการ
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P ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด

1.มีการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินงานได้
2.เกิดสถานการณ์วิกฤตท่ีไม่สามารถควบคุมได้อาทิเช่น โรค
ระบาด น  าท่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3.ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน พบว่า
 มีตัวชี วัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 21 ตัวชี วัด จากตัวชี วัด
ทั งหมด 30 ตัวชี วัด คิดเป็นร้อยละ 70.00

5 4 20 ความเส่ียงสูงมาก 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี วัดอย่างเป็นรูปธรรม
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารทุกเดือน เพ่ือหา
แนวทางร่วมกันในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

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

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยฯ ต้องย้ายไปอยู่ท่ี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดอาจารย์นิเทศขึ นฝึก
ปฏิบัติ เน่ืองจากการฝึกปฏิบัติมีการเปล่ียนแปลง 
ด้านการบริหารงานบุคคล : 
บุคลากรแจ้งความประสงค์ท่ีจะลาออก หากต้องย้ายไปท่ี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ด้านงบประมาณ :
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ น

4 4 16 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.การแสวงหาแหล่งฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
2.การแสวงหาอาจารย์เพ่ิมเติม

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

P การสอบผ่านเกณฑ์เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 
85 ภายในปีแรก

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ นทะเบียนรับใบอนุญาตของสภา
การพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบขึ นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.มีการประเมินสมรรถนะนักศึกษาในแต่ละชั นปี
3.วางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดหลักสูตร รวมทั งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนมากขึ น
4.วางแผนการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือสอบ
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

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

P P นักศึกษาอาจได้รับอุบัติเหตุ/อันตรายขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลในการเรียนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ

๑.นักศึกษาอาจติดเชื อโควิด 19 จากผู้ป่วย ในขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล

3 4 12 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง

การลดความเส่ียง

1.อาจารย์พิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของนักศึกษารายบุคคล
2.อาจารย์ประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อนมอบหมายงานให้
นักศึกษา เพ่ือลดความเส่ียง

1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ นฝึกปฏิบัติ
2.พัฒนาความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนสอนภาคทฤษฎี/ก่อน
ขึ นฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชาเก่ียวกับการปฏิบัติพยาบาล เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3.ประเมินความพร้อมของการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
ก่อนขึ นฝึกปฏิบัติ
4.จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์นิเทศในการป้องกันความ
เส่ียง/อันตรายท่ีนักศึกษาจะได้รับในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล

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

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาล

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

2.ด้านการปฏิบัติงาน
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

P ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

1.จ านวนผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในตัวชี วัดท่ี 2.1.1 ร้อยละ 55
2.จากการ Work from home (เม.ย.-ต.ค.) อาจารย์มีผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.67
3.ในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีอาจารย์ย่ืนเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.ส่งอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ี
มหาวิทยาลัยจัด
2.พัฒนาแกนน าการท าวิจัยเพ่ือขอทุนและให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัด
4.จัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.สนับสนุนให้ท าวิจัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ

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

P P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการท่ีก าหนด

1.การแพร่ระบาดเชื อโควิด-19 มีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื อ
เป็นจ านวนมาก ท าให้ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา(งบประมาณแผ่นดิน)ได้ 4 
โครงการจาก 8 โครงการ
2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีข้อจ ากัดในการใช้พื นท่ี 
รวมทั งก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน 

4 5 20 ความเส่ียงสูงมาก 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง การลดความเส่ียง 1.ปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ แบบออนไลน์และมีมาตรการ
ป้องกันการติดเชื อตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
2.วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก าหนดรูปแบบขั นตอน
การด าเนินงาน โดยค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

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

P P การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด

ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโค
วิด มีนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามเวลาท่ีก าหนด

3 5 15 ความเส่ียงสูง 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.ปรับตารางฝึกปฏิบัติตามความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติ
2.เพ่ิมแหล่งฝึกปฏิบัติ

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

P อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรมีปัญหาความ
เจ็บป่วย

1.อาจารย์พยาบาลหรือบุคลากรอาจติดเชื อโควิด 19 จาก
ผู้ป่วย ในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลหรือในระหว่างปฏิบัติงาน
2.อาจารย์พยาบาลเกิดความเจ็บป่วยท่ีอาจติดจากผู้ป่วยหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ 
แหล่งฝึก
3.อาจารย์หรือบุคลากรอาจเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง

3 4 12 ความเส่ียงสูง ความเส่ียงน้อยมาก การลดความเส่ียง 1.สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื อให้แก่อาจารย์ท่ีขึ นฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น Face Shield Mask ถุงมือ ฯลฯ
2.กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรมีความตระหนักในการป้องกัน
การติดเชื อและหลีกเล่ียงท่ีจะท าให้ตนเองเกิดการติดเชื อ
3.สร้างความตระหนักในการขับข่ี เพ่ือความปลอดภัยต่อร่างกาย
4.ท าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพให้กับอาจารย์และบุคลากร

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

P P นักศึกษาอาจไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

1.จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีลดลง
2.เน่ืองจากมีปัญหาการเจ็บป่วยท่ีส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและการเรียน

4 4 16 ความเส่ียงสูง ความเส่ียงน้อยมาก การลดความเส่ียง ช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ให้จัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี เม่ือสถานการณ์ดีขึ น ให้เร่ิมด าเนินการรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล โดยปฏิบัติตัวตามมาตรการท่ีก าหนด

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

P การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายท่ีนอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น 
มาตรการการคัดกรองก่อนการขึ นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึง
โรงพยาบาลแหล่งฝึกก าหนดให้วิทยาลัยฯ จะต้องจัดหา
สถานท่ีกักตัว รถรับส่งให้แก่นักศึกษา ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ นจากแผน
2.มาตรการเยียวยานักศึกษาและผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ท าให้วิทยาลัยฯ มีภาระ
ทางด้านงบประมาณในการเยียวยานักศึกษาซ่ึงอยู่นอกเหนือ
งบประมาณท่ีจัดท าไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4 5 20 ความเส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.วิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในการ
เยียวยานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงรายจ่าย โดยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
เพ่ือเป็นการลดภาระรายจ่ายท่ีเกิดขึ นนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

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

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มี
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้

5 4 20 ความเส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลดความเส่ียง 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.น ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ และหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
3.ด าเนินการส่ือสาร ให้ความรู้ เก่ียวกับกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้ผู้บริหาร 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีรับทราบ

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

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ


