
(หน้า 1-3) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  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/เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (≥ 10 ชื่อเร่ือง)   

2.  จำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  (≥ 14 ชื่อเร่ือง)   

กลยุทธ ์  การสรางผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีใหผลกระทบเชงิบวกกับชุมชนและสังคม 

 

ลำ 

ดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1 ขาดระบบและกลไก

สนับสนุนการนำ

ผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชน์และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ความเสี่ยงด้าน

การปฏบัิตงิาน 

(Operation) 

ปัจจัยภายใน 

1. มีความล่าชา้ในขัน้ตอน

การพจิารณาจรยิธรรม

การวจิัย 

2.อาจารย์ส่วนใหญ่

ดำเนนิการวิจัยไม่เป็นไป

ตามแผน 

ปัจจัยภายนอก 

3. ขาดกลไกในการ

ช่วยเหลอือาจารย์ในการ

ผลกระทบด้าน

คุณภาพการวิจัย

และนวัตกรรม 

1. จัดทำโครงการ

เผยแพร่ผลงาน 1 

คณะ 1 โมเดล 

2. จัดทำโครงการ

จัดการความรู้ดา้น

การวจิัย และการ

จัดทำ manuscript 

camp  

3. มโีครงการวจิัยท่ี

ได้รับงบประมาณ

3 X 3 = 9 

ระดับสูง 

1.จัดตั้ง

คณะกรรมการ

จรยิธรรมวจิัยของ

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

2. จัดทำแผนกำกับ

ตดิตามการ

ดำเนนิงานวิจัยของ

อาจารย์ให้เป็นไป

ตามแผน และให้

1. มจีำนวน

โครงการวจิัยท่ี

ได้รับทุนน้อยกว่า 

14 ชื่อเร่ือง 

2.โครงการวจิัยมี

การดำเนนิการไม่

เป็นไปตามแผนใน 

6 เดอืนแรก 

 

 

30 ก.ย.64 

ฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 

 



(หน้า 2-3) 

ลำ 

ดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

เตรียมบทความวิจัยเพื่อ

ตพีมิพ์เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ

4.วารสารท่ีสนับสนุนการ

ตพีมิพ์เผยแพร่ท่ีอยู่ในฐาน 

TCI 1  มจีำนวนจำกัด 

สนับสนุนทุนวจิัย

จากเงนิรายได้คณะ  

4. จัดทำระบบการ

ให้คำปรึกษาด้าน

งานวจิัยฯ 

 

รายงานผลต่อ

คณะกรรมการ

ประจำคณะทุกราย

ไตรมาส 

3.จัดทำโครงการ

พัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ในการ

เตรียมบทความ

วจิัยเพื่อการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

4.ประเมินผลการ

ดำเนนิงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

และนำผลมา

ปรับปรุงการ

ดำเนนิงานในปี

ต่อไป 

 

 

ลายมอืช่ือ ................................................................................... 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ี   โอภาสนันท์)   

                                                                                                                                        ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

วัน ………………..…. เดอืน .............................. พ.ศ. ......................



(หน้า 3-3) 

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) 


