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แผนการบริหารความเสี�ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ���� คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบคุวามเสี�ยง โดยมี.คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปได้วา่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ คดัเลือกงาน/กิจกรรมที�มีระดบัความเสี�ยงปานกลาง-สงูมาก มาจดัทําแผนบริหารความเสี�ยง ดงันี � 

ลําดับที� ด้านความเสี�ยง ความเสี�ยงที�พบ 
� ผลิตบัณฑิต จํานวนนิสิตที�มหาวิทยาลยัรับไว้เข้าศึกษา ไม่เป็นไปตามแผน 
2 การวิจยั ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และบคุลากรได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ตํ�ากว่าเกณฑ์ 

� การวิจยั จํานวนเงินทนุสนบัสนนุการวิจยัของอาจารย์น้อยกว่า 150,000 บาท ต่อคนต่อปี 

� ด้านยุทธศาสตร์ การติดตามแผนลา่ช้าทําให้ไม่ทราบถงึการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณในแบบปัจจบุนั 

� ด้านยุทธศาสตร์ ตวัชี �วดัของโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ไม่สอดคล้องกบัตัวชี �วดัในแผนยทุธศาสตร์ 

� ผลิตบัณฑิต นิสติชั �นปีที� 1  ร้อยละ 10 มีแนวโน้มยื�นคําร้องขอออกจากการเป็นนิสติ เนื�องจากไม่ประสงค์จะเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ 

   

โดยแผนการบริหารความเสี�ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่นที�ประชมุประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� ครั �ง

ที� �/���� ซึ�งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี�ยง ดงัตารางหน้าถดัไป 

 

              ลงชื�อ        

                          (รองศาสตราจารย์ศศธิร วรรณพงษ์)  

                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   

                �� มีนาคม ���� 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี�ยง ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� 

ลําดับ
ที� 

ความเสี�ยงที�พบ 

ระดับ

ความ
เสี�ยง 

ตัวชี �วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
สาเหตุการเกิด 

ความเสี�ยง 
แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 
รับผดิชอบ 

 1 จํานวนนิสิตที�

มหาวิทยาลยัรับไว้

เข้าศกึษา ไม่เป็นไป

ตามแผน 

สงู จํานวนนิสิตที�เข้า

ศกึษาเป็นไปตาม

แผน 

��� มหาวิทยาลยัมีการ

ประกาศเปิดสอบตรงเร็ว

กว่าสถาบนัอื�นๆ ทําให้มี

ผู้สมคัรสอบจํานวนมาก  

แต่เมื�อเรียกให้มารายงาน

ตวั กลบัมาไม่ครบจํานวน

ตามแผน 

วางแผนและนําเสนอต่อ

มหาวิทยาลยัให้เห็น

ความสาํคัญในเรื�องนี �และ

เรียกรับเผื�อจํานวนไว้

รายงานตวัไม่ครบไว้ร้อยละ 

�� โดยศึกษาจากสถิติ

หลงัจากการรายงานตวั

แล้ว 

พ.ย.-ก.ย.�� - ผศ.ทศันียา 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี�ยง ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� 

ลําดับ
ที� 

ความเสี�ยงที�พบ 

ระดับ

ความ
เสี�ยง 

ตัวชี �วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
สาเหตุการเกิด 

ความเสี�ยง 
แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 
รับผดิชอบ 

 2 งานวิจยัและงาน

สร้างสวรรค์มี

จํานวนน้อยมาก

สง่ผลให้การ

ดําเนินการไม่

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ 

และ สมศ เสี�ยงต่อ

การไม่ผ่านการ

ประเมินได้ 

สงู ร้อยละของ

งานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ของ

อาจารย์และ

บคุลากรได้รับการ

เผยแพร่ตีพิมพ์ใน

วารสารระดบัชาติ

และนานาชาติ 

ร้อยละ ��(

ตามเกณฑ์ 

สมศ. และ 

สกอ.) 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานอาจารย์ในการ

เรียนการสอนมาก  คือ  

�.ชั�วโมงสอน ประมาณ 

��� ชั�วโมงต่อ ภาค

การศึกษา  

�.ภาระงานสอนสว่นมาก

เป็นลกัษณะการฝึก

ปฏิบตัิที�ต้องนิเทศงาน

นิสติอย่างใกล้ชิด  เป็น

การฝึกปฏิบตัิตามหน่วย

บริการสขุภาพ ที�ต้องใช้

เวลาเดินทาง ทําให้

สญูเสียเวลา   

�.การวางแผนการเรียน

การสอน ในการประชมุ

ต่างๆ  

�. วางแผนการทํางาน

ร่วมกบัฝ่ายบริหาร และ

ฝายวิชาการในการจดัสรร

เวลาให้อาจารย์มีเวลาใน

การผลิตงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์�. ประชมุ

คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา

หาแนวทางปฏิบตัิ �. 

สนบัสนนุการดําเนิน

งานวิจยัในชั �นเรียน   �. 

การจัดหาผู้ช่วยนักวิจัย

จดัการเตรียมข้อมูล จดัการ

เอกสารให้อาจารย์  

ก.พ.�� – 

ก.ย. ��  

 - อ.นิลภา 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี�ยง ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� 

ลําดับ
ที� 

ความเสี�ยงที�พบ 

ระดับ

ความ
เสี�ยง 

ตัวชี �วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
สาเหตุการเกิด 

ความเสี�ยง 
แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 
รับผดิชอบ 

 3 จํานวนเงินทนุ

สนบัสนนุงานวิจัย

ของอาจารย์ไม่

เพียงพอสง่ผลให้ไม่

สามารถจดัทํา

งานวิจยัได้ 

สงู จํานวนเงิน

สนบัสนนุทนุวิจยั 

มากกว่า 

150,000 

บาท ต่อคน

ต่อปี 

เนื�องจากงบประมาณที�

ได้รับจัดสรรมายังคณะ

พยาบาลศาสตร์มีจํานวน

ไม่มากและยงัต้องใช้ใน

การบริหารจดัการต่าง ๆ

ภายในเป็นจํานวนหลาย

กิจกรรม ทําให้

งบประมาณที�จดัสรรมา

เพื�อสนบัสนนุทนุวิจยัยัง

เป็นไปตามจํานวนขั �นตํ�า 

วางแผนการทํางานร่วมกบั

ฝ่ายบริหาร และฝาย

วิชาการในการจดัสรรเวลา

ให้อาจารย์มีเวลาในการ

ผลิตงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ �. หาข้อมลู

แหลง่ทนุภายนอกและ

สื�อสารประชาสมัพนัธ์ให้

อาจารย์รับทราบอย่าง

ต่อเนื�อง  

 

ก.พ.– ก.ย. 

��  

 - อ.นิลภา 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี�ยง ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� 

ลําดับ
ที� 

ความเสี�ยงที�พบ 

ระดับ

ความ
เสี�ยง 

ตัวชี �วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
สาเหตุการเกิด 

ความเสี�ยง 
แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 
รับผดิชอบ 

 4 การติดตามแผน

ลา่ช้าทําให้ไม่ทราบ

ถงึการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณในแบบ

ปัจจบุนั 

ปานกลาง โครงการ/กิจกรรม

ที�อยู่ในแผน

ยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการมี

การดําเนินการ

ตามแผน 

มีโครงการที�

ดําเนินการ

แล้วทั �งหมด

ร้อยละ �� 

จากจํานวน

โครงการที�

ถงึ

กําหนดการ

ตามแผน

ยทุธศาสตร์

และ

แผนปฏิบตัิ

การ 

โครงการต่างๆ ไม่ได้

ดําเนินการตามแผน

ยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการ หรือ

ดําเนินการลา่ช้า หรือ

ไม่ได้ดําเนินการ ทําให้ผล

การดําเนินการติดตาม

อาจไม่บรรลเุป้าหมาย

โดยรวมของคณะ

พยาบาลศาสตร์ได้ 

�. มีการเร่งรัดติตามการ

ดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบตัิการ และ

งบประมาณในคณะกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ทกุ

เดือน 

�. มีการติดตามผลการ

ดําเนนิการตามแผนปฏิบตัิการ

ทกุ � เดือน 

3. หากพบโครงการที�ไม่ได้

ดําเนนิการตามแผนแล้วไม่มี

การทําหนงัสือชี �แจงหรือขอปรับ

แผนลว่งหน้าแล้ว จะต้องมีการ

ดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึ�งต่อ

โครงการนั �น เช่น ปรับลด

งบประมาณในปีงบประมาณ

ถดัไป เป็นต้น 

ก.พ.– ก.ย. 

�8  

 - ผศ.ลาวณัย์ 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี�ยง ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� 

ลําดับ
ที� 

ความเสี�ยงที�พบ 

ระดับ

ความ
เสี�ยง 

ตัวชี �วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
สาเหตุการเกิด 

ความเสี�ยง 
แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 
รับผดิชอบ 

 5 ตวัชี �วดัของ

โครงการตาม

แผนปฏิบตัิการ ไม่

สอดคล้องกบั

ตวัชี �วดัในแผน

ยทุธศาสตร์  

ปานกลาง โครงการ/กิจกรรม

ที�อยู่ในแผน

ยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการมี

ตวัชี �วดัสอดคล้อง

กบัแผน

ยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการ 

โครงการมี

ตวัชี �วดัที�

สอดคล้อง

กบัแผน

ยทุธศาสตร์

และ

แผนปฏิบตัิ

การร้อยละ 

��  

�. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สว่นใหญ่ระบตุัวชี �วดัไม่

ครอบคลมุ ส่วนใหญ่วดั

เชิงปริมาณ ไม่มีเชิง

คณุภาพควบคู่กนัไปด้วย 

�. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สว่นใหญ่ยงัไม่เข้าใจใน

การเขียนโครงการที�

ชดัเจนทําให้ ตวัชี �วดัใน

โครงการไม่สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

จงึไม่สามารถวดัถงึ

ประสทิธิผลของการจดั

โครงการได้ 

�. จดัอบรมการเขียน

โครงการ การกําหนด

วตัถปุระสงค์ ตวัชี �วัดให้มี

ความสอดคล้องกนั 

�.เรียกประชมุทําความ

เข้าใจในทกุระดบัถงึการ

ดําเนินการเขียนโครงการให้

ตวัชี �วดัในโครงการ 

สามารถตอบสนอง

วตัถปุระสงค์ของโครงการ

และสง่ผลตรงไปถงึการ

บรรลแุผนยทุธศาสตร์ด้วย 

 

ก.พ.– ก.ย. 

�8  

 - ผศ.ลาวณัย์ 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี�ยง ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� 

ลําดับ
ที� 

ความเสี�ยงที�พบ 

ระดับ

ความ
เสี�ยง 

ตัวชี �วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
สาเหตุการเกิด 

ความเสี�ยง 
แนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ 
รับผดิชอบ 

 6 นิสติชั �นปีที� 1  ร้อย

ละ 10 มีแนวโน้ม

ยื�นคําร้องขอออก

จากการเป็นนิสิต 

เนื�องจากไม่

ประสงค์จะเรียน

สาขาพยาบาล

ศาสตร์ 

ปานกลาง มีจํานวนนิสติที�

ลาออกลดลง 

ร้อยละ �� นิสติขาดแรงบนัดาลใจใน

การศึกษาในสาขา

พยาบาลศาสตร์ 

�.จดัโครงการให้นิสติ

ตระหนกัถึงความสําคญั

ของการศกึษาสาขา

พยาบาลศาสตร์ 

�.ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร

ให้นิสติ 

ส.ค.-ก.ย.�� - ผศ.ทศันียา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 

 


