
(หน้า 1-3) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …2565……………..……….. 

ชื่อหน่วยงาน  คณะพยาบาลศาสตร ์

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

  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

ค่าเปา้หมาย        1. จำนวนสถาบันอุดมศกึษาในต่างประเทศท่ีมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและการวจิัย  (จำนวน 1 แหง่) 

กลยุทธ ์  ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

 

ลำดับ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-

G) 

สาเหต/ุ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความ

เสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วิธีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วดัความ

เสี่ยง(KRI) 

กำหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

1 ไม่มสีถาบันคู่เทียบ

ในต่างประเทศ 

ความเสี่ยงด้าน

การปฏบัิตงิาน 

(Operation) 

ปัจจัยภายใน 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนนิการประสานงานกับ

สถาบันอุดมศกึษาใน

ต่างประเทศล่าช้า 

2.ขัน้ตอนการจัดทำบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ

(MOU)ในระดับ

มหาวทิยาลัยตอ้งใช้

ผลกระทบด้าน

การสร้าง

เครอืข่ายความ

ร่วมมือกับ

สถาบันใน

ต่างประเทศ 

1. จัดทำโครงการ

ส่งเสริมความ

ร่วมมือกับ 

สถาบันการศกึษา

ในต่างประเทศ  

ในปีงบประมาณ 

2565 

4 x 4  =  

ระดับสูงมาก 

1.ผู้รับผิดชอบ

โครงการดำเนนิการ

ประสานงานกับ

สถาบันอุดมศกึษา

ในต่างประเทศให้

แลว้เสร็จภายใน 

ไตรมาส 2 

2.จัดทำร่างบันทึก

ข้อตกลงความ

1.มกีารดำเนนิการ

ประสานงานกับ

สถาบันอุดมศกึษา

ในต่างประเทศไม่

เป็นไปตามแผน 

2. มาตรการการ

ควบคุมการ

แพร่กระจายเชื้อ

โรคโควิด-19 

30 ก.ย.65 

ฝ่ายกิจการ

นสิิตและ

วเิทศสัมพันธ์ 

 



(หน้า 2-3) 

ลำดับ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-

G) 

สาเหต/ุ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความ

เสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วิธีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วดัความ

เสี่ยง(KRI) 

กำหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการ

ดำเนนิการ 

ปัจจัยภายนอก 

1.มาตรการการควบคุม

การแพร่กระจายเชื้อโรค

โควิด-19 ของ

มหาวทิยาลัยและสถาบัน 

คู่เทียบ 

 

3.ตดิตามกำกับการ 

ดำเนนิงานให้เป็นไป

ตามแผนอย่าง

ต่อเนื่อง ทุกราย

ไตรมาส 

ร่วมมือทางด้าน

วชิาการและวิจัยกับ

กับสถาบันการ 

ศกึษาในต่าง 

ประเทศ เพื่อให้

คณะมีความพร้อม

ในการดำเนิน

โครงการทันที เมื่อ

ไม่มกีารแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 

ในต่างประเทศ   

3.ติดตามกำกับการ

ดำเนนิงานให ้

เป็นไปตามแผน

อย่างต่อเนื่องทุก

รายไตรมาส 

ของมหาวิทยาลัย

และสถาบันคู่

เทียบ 

 

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

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ี   โอภาสนันท์)   

                                                                                                                                                              ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                      

                                                                                                                                                               วันท่ี  30  เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2564  

 



(หน้า 3-3) 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : ไม่มสีถาบันคู่เทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 

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 เดือน – 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) 


