
(หน้า 1-7) 

(RM-R6) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน   คณะพยาบาลศาสตร ์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21    2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย  5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การสรางงานวจิัยและนวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวชิาการ 

ค่าเปา้หมาย 1. จำนวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(≥ 10 ชื่อเร่ือง)   
2.  จำนวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  (≥ 14 ชื่อเรื่อง)   

กลยุทธ ์ การสรางผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีใหผลกระทบเชงิบวกกับชุมชนและสังคม 

 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

1 

 

 

 

ขาดระบบและกลไกสนับสนุนการนำ

ผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์และการตีพิมพ์

เผยแพร่ 

3 X 3 = 9 

ระดับสูง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

1. จัดทำโครงการเผยแพร่ผลงาน 1 คณะ 1 

โมเดล 

2. จัดทำโครงการจัดการความรู้ดา้นการ

วจิัย และการจัดทำ manuscript camp  

3. มโีครงการวจิัยท่ีได้รับงบประมาณ 

สนับสนุนทุนวจิัยจากเงินรายไดค้ณะ  

4. จัดทำระบบการให้คำปรึกษาด้าน

งานวจิัยฯ 

1. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเผยแพร่

ผลงาน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) 

โดยดำเนินโครงการการพัฒนาการบริการ

ด้านสุขภาพในชุมชน ร่วมกับพื้นท่ีให้บริการ

โรงพยาบาล ส่งผลให้มีเครอืข่ายการดูแลผู้

ท่ีมีปัญหาสุขภาพทางเพศและญาติ และ

ผู้ดูแลในครอบครัว  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 

2563 

 ดังเอกสารประกอบ  

4 X 4 = 16 

ระดับสูง 

ระดับโอกาสเพิ่มขึ้น  

เนื่องจากการดำเนนิการ

วจิัยของอาจารย์

บางส่วนยังไม่เป็นไปตาม

แผนซึ่งอาจส่งผลให้มี

ความล่าชา้ของการ
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ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

วธีิการมาตรการจัดการความเสีย่ง 

5.จัดตัง้คณะกรรมการจริยธรรมวจิัยของ

คณะพยาบาลศาสตร์ 

6. จัดทำแผนกำกับตดิตามการดำเนนิงาน

วจิัยของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผน และให้

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะ

ทุกรายไตรมาส 

7.จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

ในการเตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาต ิ

8.ประเมินผลการดำเนนิงานตามโครงการ/

กิจกรรม และนำผลมาปรับปรุงการ

ดำเนนิงานในปีต่อไป 

 

2. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการ

ความรู้ดา้นการวจิัย และการจดัทำ 

manuscript camp ในวันท่ี 20 กมุภาพันธ์ 

2564  มผีู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ในการเตรียมบทความวิจัยเพื่อการ

ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ จำนวน 12  คน ดังเอกสาร

ประกอบ  

3.ในปีงบประมาณ 2564 มผีู้เสนอ

โครงการวจิัยเพื่อเข้ารับทุนวจิัยจากเงิน

รายได้คณะ จำนวน 11  ชื่อเร่ือง  

ดังเอกสารประกอบ  

4. มกีารจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ

วจิัยในมนุษย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ตาม

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ท่ี 133/2563 

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการ

วจิัยในมนุษย์  ลงวันท่ี  22 ตุลาคม 2563 

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพจิารณาโครงร่าง

วจิัยสำหรับอาจารย์พยาบาลและนิสติคณะ

พยาบาลศาสตร์ ดังเอกสารประกอบ  

5.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการเตรียม

บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ดำเนนิการมากกว่า 3 

เดอืน 

ระดับผลกระทบเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากอาจมคีวาม

ล่าชา้ของการดำเนนิการ

มากกว่า 3 เดอืน 

ส่งผลให้งบประมาณ

คงเหลอืจากโครงการ 

มากกว่า  3  แสนบาท  
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ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

วารสารระดับชาติ/นานาชาต ิในวันท่ี 16 -17 

เมษายน 2564 เอกสารประกอบ 

เพื่อสร้างเครอืข่ายความร่วมมือและพัฒนา

นักวจิัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้

และประสบการณ์ในการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิรวมท้ังได้จัดใหม้รีะบบให้

คำปรึกษาด้านงานวจิัยฯ โดยประสานงานให้

มผีู้ทรงคุณวุฒภิายนอกได้ช่วยตรวจสอบ

และให้ขอ้เสนอแนะในการเตรียมบทความ

วจิัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ

6. จัดทำแผนกำกับตดิตามการดำเนนิงาน

วจิัยของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผน และให้

รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะ

ทุกรายไตรมาส เอกสารประกอบ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

สรุปผลการดำเนินการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน พบว่า 

จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงท่ียังมอียู่ คือ 

1.การดำเนนิการวิจัยของอาจารย์บางส่วน

ยังไม่เป็นไปตามแผน 
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ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ) 

2. อาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และ

ประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

แนวทางการปรับปรุงความเสี่ยงท่ีต้อง

พัฒนา 

1. มอบฝ่ายวจิัยให้เร่งรัดตดิตามกำกับการ

ดำเนนิงานวิจัยของอาจารย์ให้เป็นไปตาม

แผน และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการ

ประจำคณะทุกเดอืน 

2. จัดให้มีระบบการให้คำปรึกษาด้าน

งานวจิัยจากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกเพื่อช่วย

ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะในการเตรียม

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ

ข้อมูลประกอบการจัดการความเสี่ยง   

ได้จัดใหม้รีะบบให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยฯ 

โดยประสานงานให้มีผู้ทรงคุณวฒุภิายนอก

ได้ช่วยตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะในการ

เตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาตใินโครงการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ในการเตรียมบทความวิจัยเพื่อการ

ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
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ลายมอืช่ือ ...................................................................................  

                              (ดร.วยิะดา   รัตนสุวรรณ)   

                        ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

                        รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                      

วัน ……………...…. เดือน .................................. พ.ศ. ...................... 
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แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : ขาดระบบและกลไกสนับสนุนการนำผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชนแ์ละการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 
มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 4 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  4 แสนบาท 

4 
มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 3 เดอืน – 4 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  3  แสนบาท – 4 แสนบาท 

3 
มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 2 เดอืน – 3 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  2  แสนบาท – 3 แสนบาท 

2 
มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 1 เดอืน – 2 เดอืน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ มากกว่า  1  แสนบาท – 2 แสนบาท 

1 
มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการน้อยกว่า 1 เดือน ทำให้งบประมาณคงเหลอืจากโครงการ น้อยกว่า  1  แสนบาท 

 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 
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