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แผนการบริหารความเสี�ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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 ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสติ 

2 การวิจยั งานวิจยัและงานสร้างสรรค์มีจํานวนน้อยมาก เนื�องจากอาจารย์ที�รับทนุ ทําวิจยัไม่แล้วเสร็จตามเวลาสง่ผลให้การดําเนินการไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ และ สมศ 

� ด้านยุทธศาสตร์ ไม่สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการได้ตามกําหนดเวลา 

� ด้านยุทธศาสตร์ ตวัชี �วดัของโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ไม่สอดคล้องกบัตัวชี �วดัในแผนยทุธศาสตร์ 

โดยแผนการบริหารความเสี�ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่นที�ประชมุประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เมื�อวนัที� �� ตลุาคม ���� ครั �งที� 

��/���� วาระที� �.�.� ซึ�งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี�ยง ดงัตารางหน้าถดัไป 

 

 

 

              ลงชื�อ        

                          (รองศาสตราจารย์ศศธิร วรรณพงษ์)  

                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   

               ��  ตลุาคม  ���� 
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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 และถงึแม้ว่าจะ

มีการรับมาครบตาม

จํานวนแล้ว แต่นิสติชั �นปี

ที� 1 มากกว่าร้อยละ 10 

ได้มีการยื�นคําร้องขอ

ลาออกจากการเป็นนิสติ 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เนื�องจากนิสติขาดแรง

บนัดาลใจในการศึกษา 

�.วางแผน ให้มีการนําเสนอ

ความเสี�ยงเรื�องนี � ต่อเนื�องทกุปี 

เพื�อให้สามารถเรียกนกัเรียน

สอบตรงเกินจํานวนได้จาก

แผนการรับเดิม ร้อยละ �� 

�.จดัให้รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพ

นสิติและครูประจําชั �น และ

อาจารย์ที�ปรึกษา เข้าพบนสิติ

ชั �นปีที� � ช่วงเริ�มเปิดภาค

การศึกษาและภาคการศึกษาที� 

� อย่างต่อเนื�อง เพื�อเสริมสร้าง

ทศันคติที�ดีต่อการเรียน 

�.ให้รุ่นพี�จดักิจกรรมสําหรับน้อง

ชั �นปีที� � จดัโครงการสร้างแรง

บนัดาลใจและทศันคติที�ดีต่อ

การเรียนพยาบาล เพื�อให้นสิติมี

ความสขุต่อการเรียน 

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

สร้างสรรค์มีจํานวน

น้อยมาก เนื�องจาก

อาจารย์ที�รับทนุ ทํา

วิจยัไม่แล้วเสร็จ

ตามเวลาส่งผลให้

การดําเนินการไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 

สกอ และ สมศ 

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  

�.ดําเนนิการจดัสรรภาระงาน

ระดบัคณะ ให้มีเวลาในการ

ดําเนนิการวจิยั 

�.ดําเนนิการร่างแผนการวจิยั

ระดบัสาขาวชิา/สํานกั ในการ

จดัสรรภาระงาน 

�.สร้างแรงจูงใจกําหนดค่า

ตีพมิพ์และเงินรางวลัตามเกณฑ์

ของคณะพยาบาลศาสตร์และ

มหาวทิยาลยั 

�.จดัทําแผนการนําเสนอ/ผล

การตีพมิพ์เพื�อให้กระตุ้นให้งาน

สําเร็จตามแผน โดยผา่น

คณะกรรมการวจิยัและให้สาขา

ร่วมดําเนนิการ 

�.คณะกรรมการวจิยั ติดตาม

ความก้าวหน้าการสง่ผลงาน

ของคณาจารย์  

ต.ค.– ก.ย. 

��  

 - อ.นิลภา 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 

 



RM_7.4-2 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 4 
 

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 ไม่สามารถสรุปผล

การดําเนินงานตาม

แผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏิบตัิการ

ได้ตามกําหนดเวลา 

ปานกลาง �.มีการรายงาน

ผลการติดตาม

ตรงตาม

กําหนดเวลา 

�.โครงการ/

กิจกรรมที�อยู่ใน

แผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏิบตัิ

การมีการ

ดําเนินการตาม

แผน 

�.รายงานผล

ครบทกุไตร

มาส 

�.มีโครงการที�

ดําเนนิการ

แล้วทั �งหมด

ร้อยละ �� 

จากจํานวน

โครงการที�ถึง

กําหนดการ

ตามแผน

ยุทธศาสตร์

และ

แผนปฏิบตัิ

การ 

�.การรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมต่าง ๆ เมื�อมีการ

ติดตามยงัไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากผู้รับผิดชอบ

เท่าที�ควร 

�.โครงการต่างๆ ไม่ได้

ดําเนินการตามแผน

ยทุธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิการ หรือ

ดําเนินการลา่ช้า หรือ

ไม่ได้ดําเนินการ ทําให้ผล

การดําเนินการติดตาม

อาจไม่บรรลเุป้าหมาย

โดยรวมของคณะ

พยาบาลศาสตร์ได้ 

1.กําหนดมาตรการติดตามโดยนาํ

รายชื�อผู้รับผดิชอบที�ยงัไม่ส่งผลการ

ดําเนินงานเข้าแจ้งในที�ประชมุ

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

2.ในการดําเนินการจดัโครงการปรับ

แผนประจําปีของคณะพยาบาลศาสตร์

นั �น จะได้มีการดําเนินการใช้นโยบาย

ในการจดัโครงการให้มปีระสทิธิภาพ

สงูสดุ โดยคํานงึถึงประโยชน์ที�ได้รับ 

การตอบสนองตวัชี �วัดของแผน

ยทุธศาสตร์ การบรูณาการทั �งการเรียน

การสอน บริการวิชาการ การวิจยัและ

การทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

�.เมื�อผู้ รับผดิชอบคิดโครงการขึ �น

มาแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ตาม

แผนปฏิบติัการที�กําหนดไว้ อาจ

นําเสนอมาตรการในการงดโครงการ

ดังกลา่วหรือโครงการที�มาจาก

ผู้ รับผดิชอบทา่นนั �นในปีถดัไป หรือ

มาตรการอื�นที�อาจจะได้รับจากมติ

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาสตร์ต่อไป 

ต.ค.– 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 

 4 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 

�.ในการดําเนนิการจดัโครงการ

ปรับแผนประจําปีของคณะ

พยาบาลศาสตร์นั �น จะได้มีการ

ดําเนนิการใช้นโยบายในการจดั

โครงการให้มีประสทิธิภาพ

สงูสดุ โดยคํานงึถึงประโยชน์ที�

ได้รับ การตอบสนองตวัชี �วดัของ

แผนยุทธศาสตร์ การบรูณาการ 

ทั �งการเรียนการสอน บริการ

วชิาการ การวจิยัและทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 

�.มีการปรับตวัชี �วดัในทกุ

โครงการให้สอดคล้องกบัแผนยุ

ทศาสตร์ตั �งแต่การขออนมุตัิ

โครงการ เพื�อให้การดําเนนิ

โครงการเป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ

ประจําปี 

 

ต.ค.– ก.ย. 

�8  

 - ผศ.ลาวณัย์ 

** แนวทางแก้ไขแตล่ะข้อ จะต้องมีระยะเวลาดําเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกนัด้วย 
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