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โอกาสท่ีจะ

เกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความ

เส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

1

ด้านความเส่ียง

ด้านบริหารกลยุทธ์/

ยุทธศาสตร์

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

รูปแบบการบริหาร

และติดตาม

จ านวน

อาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทาง

วิชาการไม่

เป็นไปตาม

เกณฑ์

1. การ

เกษียณอายุ

ราชการของ

อาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่ง

2. ขาดระบบท่ี

สนับสนุน

อาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติครบ

ตามเกณฑ์

3. อาจารย์มี

ภาระงานสอนเกิน

เกณฑ์ท าให้

กระทบต่อการ

สร้างผลงาน

วิชาการ

4 3 12 ร้อยละของจ านวน

อาจารย์

ท่ีมีต าแหน่งทาง

วิชาการ

ประกาศรับ

สมัครอาจารย์ท่ี

มีความพร้อม

เข้าสู่ต าแหน่ง

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

เข้าโครงการ

ส่งเสริม

ศักยภาพ

อาจารย์ฯ

24-26 มีนาคม 

2564

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 

(32.65)

ร้อยละ

อาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่ง

วิชาการใน

ปีงบประมาณ 

2564 ต่ ากว่า

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 35.00

จัดระบบพ่ีเล้ียง

เพ่ือสนับสนุนการ

เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

.- รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และพัฒนา

คุณภาพ

- งานบุคคล

ความเส่ียง

ปีงบ

ประมาณ 

2563

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาระกิจตาม

กฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง
ช่วง/ระยะเวลา

ด าเนินการ

หน่วยงาน

ผู้รับผิด

ชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับ

ควบคุม

4

การประเมินความเส่ียง

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียงหลัก (KRI)

กิจกรรมการ

ควบคุมภายใน

8

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ) ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ

ควบคุม
ล าดับท่ี



โอกาสท่ีจะ

เกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความ

เส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ

ภาระกิจตาม

กฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง
ช่วง/ระยะเวลา

ด าเนินการ

หน่วยงาน

ผู้รับผิด

ชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับ

ควบคุม

การประเมินความเส่ียง

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียงหลัก (KRI)

กิจกรรมการ

ควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ) ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ

ควบคุม
ล าดับท่ี

2

ด้านความเส่ียง

ด้านการเงิน

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

รูปแบบการบริหาร

และติดตาม

ได้รับจัดสรร

งบประมาณใน

ปีถัดไปลดลง 

จากการใช้จ่าย

ไม่เป็นไปตาม

แผน

1. ขาด

กระบวนการใน

การก ากับติดตาม

ตรวจสอบ

หลักฐานการ

เบิกจ่าย

2. การสรุป

โครงการ/ 

กิจกรรมล่าช้า

3. ขาดแนวปฏิบัติ

ในการด าเนินงาน

ติดตามโครงการ

4. ข้ันตอนการ

จัดซ้ือ-จัดจ้าง

ตามระเบียบพัสดุ

ในโครงการล่าช้า

4 3 12 ร้อยละของเงิน

เหลือจ่ายยกเว้น

งบลงทุนท่ีใช้จ่าย

ไม่เป็นไปตาม

แผนแต่ละไตรมาส

ไม่เกินร้อยละ 10

1.มีการติดตาม

ตรวจสอบการ

เบิกจ่ายทุก 3 

เดือน

2.ติดตามการ

สรุปโครงการ

ภายใน 20 วัน

หลังจาก

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

3.จัดท าแนว

ปฏิบัติและ

ประชาสัมพันธ์

ให้บุคลากร

รับทราบ

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2564

บรรลุ .- .- .- รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และพัฒนา

คุณภาพ

- งานคลัง

และพัสดุ

ความเส่ียง

ปีงบ

ประมาณ 

2564



โอกาสท่ีจะ

เกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความ

เส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ

ภาระกิจตาม

กฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง
ช่วง/ระยะเวลา

ด าเนินการ

หน่วยงาน

ผู้รับผิด

ชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับ

ควบคุม

การประเมินความเส่ียง

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียงหลัก (KRI)

กิจกรรมการ

ควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ) ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ

ควบคุม
ล าดับท่ี

3

ด้านความเส่ียง

อ่ืนๆ  วิจัย

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

รูปแบบการบริหาร

และติดตาม

ร้อยละของ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีมี

ผลงานวิชาการ

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ของสภา

วิชาชีพ

1. มีงานการเรียน

การสอน

ภาคปฏิบัติ

ปริมาณมาก

เน่ืองจากอาจารย์

ขาดแคลน

2.  มีภาระกิจ

ผูกพันจากการ

เรียนระดับ

ปริญญาเอก

4 3 12 ร้อยละ 70 ของ

อาจารย์ประจ า

ท้ังหมดมีคุณสมบัติ

เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร

คุณสมบัติไม่ได้

เน่ืองจาก

งานวิจัยยังไม่

ครบตามเกณฑ์ 

เพราะเป็น

อาจารย์ใหม่ 

หรือเพ่ิงกลับ

จากการลา

ศึกษาต่อ

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2564

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ อาจารย์ท่ีมี

งานวิจัยในรอบ

 5 ปี ตาม

คุณสมบัติ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร คิด

เป็นร้อยละ 

64.44

สนับสนุนให้

อาจารย์ท าวิจัย

ตามนโยบาย

สนับสุนงานวิจัย

ของคณะ

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย

ความเส่ียง

ปีงบ

ประมาณ 

2564

4

ด้านความเส่ียง

อ่ืนๆ  วิจัย

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

รูปแบบการบริหาร

และติดตาม

ผลงานทาง

วิชาการตีพิมพ์

ในวารสารฐาน 

 SCOPUS ไม่

เป็นไปตาม

เกณฑ์

1. นักวิจัยขาด

ทักษะในการ

เตรียมบทความ

ต้นฉบับเพ่ือการ

ตีพิมพ์ในวารสาร

ฐาน  SCOPUS

3 2 6 จ านวนบทความท่ี

ตีพิมพ์เผย

แพร่บนฐานข้อมูล 

 SCOPUS

จัดโครงการ

สร้างแรงบันดาล

ใจและพัฒนา

ศักยภาพการ

ตีพิมพเผยแพร

ผลงานระดับ

นานาชาติ

(SCOPUS)

2 วัน          

(17-18 มิ.ย.64)

บรรลุ 

เป้าหมาย 2 

บทความ 

(ตีพิมพ์แล้ว 1

 รอตอบรับ 1)

.- ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิจัย

ความเส่ียง

ปีงบ

ประมาณ 

2564



โอกาสท่ีจะ

เกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความ

เส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ

ภาระกิจตาม

กฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง
ช่วง/ระยะเวลา

ด าเนินการ

หน่วยงาน

ผู้รับผิด

ชอบ/

 ช่ือผู้ก ากับ

ควบคุม

การประเมินความเส่ียง

ตัวช้ีวัดความ

เส่ียงหลัก (KRI)

กิจกรรมการ

ควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 (บรรลุ/ไม่บรรลุ) ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ

ควบคุม
ล าดับท่ี

5

ด้านความเส่ียง

อ่ืนๆ  ด้านการเรียน

การสอน

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

รูปแบบการบริหาร

และติดตาม

จ านวนบัณฑิต

ท่ีจบไม่เป็นไป

ตามแผน

1. จ านวนนิสิตได้

เกรด E จากการ

ประเมิน

จริยธรรมทาง

วิชาชีพพยาบาล

ไม่ผ่านมากข้ึน

2. นิสิตมีปัญหา

สุขภาพจิตเพ่ิมข้ึน

2 5 10 จ านวนนิสิตท่ี

ได้รับการประเมิน

จริยธรรมทาง

วิชาชีพพยาบาล

ไม่ผ่าน

ไม่พบในภาค

การศึกษาท่ี 1 

และ 2

Jul-64 ไม่บรรลุ บรรลุ   - 1.จัดต้ังทีมติดตาม

นิสิตกรณีท่ีมี

ปัญหาการเรียน

2.ให้ค าปรึกษานิสิต

ในรายท่ีมีปัญหา

การเรียนใน

สาขาวิชา

3.ติดตามประมิน

ผลโดยหัวหน้าวิชา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย

ความเส่ียง

ปีงบ

ประมาณ 

2564

ลงช่ือ.......................................................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   วิสุทธิพานิช)

ต าแหน่ง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 กรกฏาคม 2564

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 วาระท่ี 3.4.3 
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เกิด

 (A)

ผลกระทบ

 (B)

ระดับความ

เส่ียง

 (A)*(B)

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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 (บรรลุ/ไม่บรรลุ) ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ

ควบคุม
ล าดับท่ี
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