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รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี�ยง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ลําดับ
ที� 

งานที�รับผิดชอบ วัตถปุระสงค์ของงาน ความเสี�ยงที�พบ  ด้านความเสี�ยง1 

การประเมินค่าความเสี�ยง2 

สาเหตุการเกิดความเสี�ยง ผล 
กระทบ 

(1) 

โอกาสที�
จะเกิด 

(2) 

ระดับ
ความเสี�ยง 

(1)*(2) 

1 งานบริการ

การศึกษา 

 

 เพื�อให้จํานวนการผลติ

บณัฑิตตามแผนสอดรับกบั

นโยบายและตอบสนอง

ความจําเป็นของสงัคม 

จํานวนนิสิตที�

มหาวิทยาลยัรับไว้เข้า

ศกึษา ไม่เป็นไปตาม

แผน 

ด้านการผลติ

บณัฑิต 

 

� � �� มหาวิทยาลยัมีการประกาศเปิด

สอบตรงเร็วกว่าสถาบนัอื�นๆ ทํา

ให้มีผู้สมคัรสอบจํานวนมาก  แต่

เมื�อเรียกให้มารายงานตวั 

กลบัมาไม่ครบจํานวนตามแผน 

 2 

 

การวิจยั 

 

 เพื�อให้เกิดการเพิ�มขึ �นของ

ร้อยละของงานวิจยัและ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

และบคุลากรได้รับการ

เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ 

งานวิจยัและงานสร้าง

สวรรค์มีจํานวนน้อย

มากส่งผลให้การ

ดําเนินการไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ และ สมศ เสี�ยง

ต่อการไม่ผ่านการ

ประเมินได้ 

ด้านการวิจัย 

 

� �  12 ภาระงานอาจารย์ในการเรียนการ

สอนมาก  คือ  

�.ชั�วโมงสอน ประมาณ ��� 

ชั�วโมงต่อ ภาคการศกึษา  

�.ภาระงานสอนสว่นมากเป็น

ลกัษณะการฝึกปฏิบตัิที�ต้อง

นิเทศงานนิสิตอย่างใกล้ชิด  เป็น

การฝึกปฏิบตัิตามหน่วยบริการ

สขุภาพ ที�ต้องใช้เวลาเดินทาง ทํา

ให้สญูเสยีเวลา   

�.การวางแผนการเรียนการสอน 

ในการประชมุต่างๆ 
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 3 การวิจยั 

 

 เพื�อให้จํานวนทนุสนบัสนนุ

การผลิตงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที�อาจารย์ได้รับ

การสนบัสนนุมากกว่า 

150,000 บาท/ต่อปี 

 จํานวนเงินทนุ

สนบัสนนุงานวิจัยของ

อาจารย์ไม่เพียงพอ

สง่ผลให้ไม่สามารถ

จดัทํางานวิจยัได้ 

ด้านการวิจัย 

 

� � � เนื�องจากงบประมาณที�ได้รับ

จดัสรรมายงัคณะพยาบาล

ศาสตร์มีจํานวนไม่มากและยัง

ต้องใช้ในการบริหารจดัการต่าง ๆ

ภายในเป็นจํานวนหลายกิจกรรม 

ทําให้งบประมาณที�จดัสรรมาเพื�อ

สนบัสนนุทนุวิจยัยงัเป็นไปตาม

จํานวนขั �นตํ�า 

 

4 งานนโยบายและ

แผนและประกนั

คณุภาพการศกึษา 

 

 เพื�อให้โครงการ/กิจกรรมที�

อยู่ในแผนยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการมีการ

ดําเนินการตามแผน 

 การติดตามแผน

ลา่ช้าทําให้ไม่ทราบถึง

การดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณในแบบ

ปัจจบุนั 

ด้านกลยทุธ์ 

 

� � � โครงการต่างๆ ไม่ได้ดําเนินการ

ตามแผนยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการ หรือดําเนินการ

ลา่ช้า หรือไม่ได้ดําเนินการ ทํา

ให้ผลการดําเนินการติดตามอาจ

ไม่บรรลเุป้าหมายโดยรวมของ

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ 
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5 งานนโยบายและ

แผนและประกนั

คณุภาพการศกึษา 

 

 เพื�อให้โครงการ/กิจกรรมที�

อยู่ในแผนยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการมีตัวชี �วดั

สอดคล้องกบัแผน

ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ

การ 

 ตวัชี �วดัของโครงการ

ตามแผนปฏิบตัิการ 

ไม่สอดคล้องกบั

ตวัชี �วดัในแผน

ยทุธศาสตร์ 

ด้านกลยทุธ์ 

 

� � � �. ผู้รับผิดชอบโครงการสว่นใหญ่

ระบตุวัชี �วดัไม่ครอบคลมุ สว่น

ใหญ่วดัเชิงปริมาณ ไม่มีเชิง

คณุภาพควบคู่กนัไปด้วย 

�. ผู้รับผิดชอบโครงการสว่นใหญ่

ยงัไม่เข้าใจในการเขียนโครงการ

ที�ชดัเจนทําให้ ตวัชี �วดัในโครงการ

ไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

โครงการ จึงไม่สามารถวดัถงึ

ประสทิธิผลของการจดัโครงการ

ได้ 
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6. งานบริการ

การศึกษา 

 

 เพื�อให้จํานวนการผลติ

บณัฑิตตามแผนสอดรับกบั

นโยบายและตอบสนอง

ความจําเป็นของสงัคมและ

ประเทศ 

นิสติชั �นปีที� 1  ร้อยละ 

10 มีแนวโน้มยื�นคํา

ร้องขอออกจากการ

เป็นนิสติ เนื�องจากไม่

ประสงค์จะเรียนสาขา

พยาบาลศาสตร์ 

ด้านการผลติ

บณัฑิต 

 

� � � นิสติขาดแรงบนัดาลใจใน

การศึกษาในสาขาพยาบาล

ศาสตร์ 

 

 

ผ่านการพิจารณาที�ประชมุคณะกรรมการประจําหน่วยงาน     ลงชื�อ 

เมื�อวนัที�  ��  กมุภาพนัธ์ ���� ครั �งที� �/����         (รองศาสตราจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์) 

                                                           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

                           �� มีนาคม ���� 

หมายเหตุ : 
1 ด้านความเสี�ยง  ได้แก่ ด้านการผลติบณัฑิต, ด้านการวิจยั, ด้านความปลอดภัย ,  ด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์,  ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน, ด้านอื�นๆ ตามบริบท

ของหน่วยงาน 
2 การประเมินค่าความเสี�ยงให้กรอกเป็นตวัเลข โดยกรุณาศกึษาเกณฑ์  

(1) ผลกระทบของความเสี�ยง จากร้ายแรงน้อยที�สดุ (มีค่า=1) ถงึมากที�สดุ (มีค่า=5)  

(2) โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง จากน้อยที�สดุ (มีค่า=1) ถงึมากที�สดุ (มีค่า=5) 

(3) ระดบัความเสี�ยง คือ ตวัเลขผลคณูของ  ผลกระทบ x โอกาสที�จะเกิด 

 


