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ค าน า 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง ของคณะพยำบำลศำสตร์ เกื้อกำรุณย์  มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
ปีงบประมำณ 2562 จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของคณะฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรของคณะพยำบำลศำสตร์มีควำมเข้ำใจในเรื่องบริหำรควำมเสี่ยงและสำมำรถน ำไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช หวัง
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหำร และบุคลำกรของคณะฯ ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑ 

 

ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ประวัติและควำมเป็นมำของคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    

ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ยังความปลาบปลื้มให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเป็นล้นพ้น 
คณะฯ ได้ถือก าเนิดมาจากการรวมโรงเรียนพยาบาลที่มีประวัติอันยาวนาน ๒ แห่ง   

แห่งที่ ๑ โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยวชิรพยำบำล  แนวคิดเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาล
มีมาตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯพลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญวิธีเวช 
(นายแพทย์แสง  สุทธิพงศ์) พร้อมทั้งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ โดยมีนายแพทย์
ประพนธ์ เสรีรัตน์ ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์ผู้อ านวยการวชิรพยาบาล และนายแพทย์เสนอ ตัณฑเศรษฐี 
ต าแหน่งนายแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้งและเสนอให้ได้งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ 
โดยใช้สถานที่ ณ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๔๙๗ ในพิธีเปิดโรงเรียน
พยาบาลฯ นายแพทย์ประพนธ์  เสรีรัตน์ ผู้อ านวยการวชิรพยาบาล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไว้หลาย
ประการ วัตถุประสงค์ดังกล่าวทางคณะผู้บริหารยังคงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาตราบทุกวันนี้ ดังตัวอย่างเช่น 

วัตถุประสงค์ข้อ ๖ เท่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  พยาบาลมีปริมาณน้อยกว่าที่เทศบาลต้องการ  และหาตัวเข้า
บรรจุท างานยาก  ถ้าหน่วยงานต่าง ๆ เข้มงวดการปกครองนัก พยาบาลมักจะลาออกกัน ซึ่งมีอยู่เนือง ๆ การจัดตั้ง
โรงเรียนพยาบาลนอกจากจะช่วยในด้านปริมาณแล้ว ยังช่วยในด้านการปกครองให้ดีอีกด้ว ย เพราะนักเรียน
เหล่านั้นโรงเรียนได้ปกครองมาตั้งแต่เริ่มแรก  ผลของการปกครองย่อมดีกว่าที่จะปกครองผู้อ่ืนที่เรามิได้เคย
ปกครองใครมาเลย 

วัตถุประสงค์ข้อ ๗ นอกจากประโยชน์ที่เทศบาลได้รับในยามปกติแล้ว  ในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน 
ดังเช่น มีการโจมตีทางอากาศ  หรือปราบจลาจล เป็นต้น  เทศบาลอาจจะระดมก าลังจากนักเรียนพยาบาลไปช่วย
สถานพยาบาลต่าง ๆ ของเทศบาลได้เมื่อผู้ป่วยล้นมือ 

โรงเรียนพยาบาลนี้มีฐานะเป็นหน่วยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล  โดยมีสถานที่ท าการอยู่ชั้น ๒ 
ตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ภายในมีห้องท างานของครู ห้องสมุด ห้องสาธิตการพยาบาล ห้องศึกษาค้นคว้า  
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนชั้นที่ ๓ ใช้เป็นห้องนอนของนักเรียนพยาบาล
ตั้งแต่รุ่นที่ ๑-๔ 

 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแห่งอ่ืน ๆ ก าหนดเวลาเรียน ๓ ปี ๖ 
เดือน ต่อมาอาจารย์อบทิพย์  แดงสว่าง ซึ่งเป็นครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากศิริราชพยาบาล โดยท่านได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชบิดาไปศึกษาวิชาการพยาบาลทั่วไปและการบริหารโรงเรียนพยาบาลจาก
ประเทศฟิลิปปินส์  และได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์ ไปศึกษาวิชาการบริหารโรงเรียนพยาบาลเพ่ิมเติมจาก 
Western Research University และการพยาบาลสาธารณสุขจาก Teacher College ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้
ท่านอาจารย์อบทิพย์สามารถน าความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่ามาวางรากฐานให้แก่การศึกษาพยาบาลของ
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล และเป็นผู้จัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมเนื้อหาด้านการพยาบาล

 



๒ 

 

สาธารณสุข จึงเป็นหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ใช้เวลาเรียน ๔ ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาท่านอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง ตระหนักว่าโรงเรียนพยาบาล
ควรมีสถานที่เป็นสัดส่วน เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของกุลสตรี  สมควรมีหอพักที่มีคุณภาพ มีสนามกีฬาและ
สถานที่พักผ่อนสันทนาการ โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดซื้อที่ดินโดยความร่วมมือระหว่างนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ อาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง และ
อาจารย์สมรวย  สุขพิศาล ได้ตกลงเลือกที่ดินติดริมน้ าเจ้าพระยาเป็นวังวัฒนาของหม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวง
คลอง  สนิทวงศ์ เป็นหม่อมในพลเรือตรีหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์  ไชยยันต์) เนื้อที่จ านวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๓๓/๔ ตารางวา 
เป็นจ านวนเงิน ๓,๔๗๓,๒๕๖ บาท ที่ดินนี้ได้รับโอนเพ่ือให้สร้างโรงเรียนพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 
ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาพยาบาลและหอพักนักศึกษาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๓ หลักสูตรการศึกษารับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเรียน ๔ ปี  
จากเดิมโรงเรียนพยาบาลฯ เป็นหน่วยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระ  ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนกพยาบาล
และกองการศึกษาพยาบาล ซึ่งมี ๒ แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ สายสามัญ  
เรียนระยะเวลา ๓ ปี ๖ เดือน และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล เป็นวิทยาลัย
พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล 

แห่งที่ ๒ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงพยาบาลกลาง จากบทความที่ปรากฏในหนังสือ
อนุสรณ์วชิรพยาบาล รุ่นที่ ๑ นิพนธ์ โดยพันตรีบุลศักดิ์  วัฒนผาสุก อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง ระบุว่า
เทศบาลนครกรุงเทพ เคยมีการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๙ ณ โรงพยาบาลกลาง โดย ๒ ปีแรก
ให้ศึกษาวิชาพยาบาลเบื้องต้นที่ โรงพยาบาลกลาง และ ๒ ปีหลังให้ไปศึกษาวิชาผดุงครรภ์และอนามัยที่              
วชิรพยาบาล เหตุส าคัญในการจัดตั้งเพราะความขาดแคลนพยาบาลของสองโรงพยาบาลนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ 
รัฐบาลมีนโยบายขยายกิจการโรงพยาบาลออกไปทั่วประเทศ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอรับโอนเอา
โรงเรียนนี้ไปเป็นโรงเรียนของรัฐบาล มีสถานศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิง ผู้บริหารของเทศบาลนครกรุงเทพใน
ขณะนั้นมอบให้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชาติ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยจึงระงับกิจการไปชั่วระยะหนึ่ง 

ต่อมาโรงพยาบาลกลางมีความขาดแคลนพยาบาลมากขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ นายช านาญ ยุวบูรณ์  
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลานั้น ได้อนุมัติให้สร้างตึกโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
โรงพยาบาลกลาง ในพื้นที่ด้านข้างและด้านหลังของโรงพยาบาลกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๒  และได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๓ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยเรียน
หลักสูตร ๔ ปี มีอาจารย์เจริญ  ศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่ และนายแพทย์คัมภีร์ มัลลิกะมาส เป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ เรียนระยะเวลา ๓ ปี ๖ เดือน เช่นเดียวกับ
วิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ ๑  

ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาลได้เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาลรุ่นแรก โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้เวลาเรียน ๑ ปี เพ่ือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ เปิดรับนักเรียนตามความจ าเป็นเป็นครั้งคราว 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิ ทยาลัยเดียวกันขึ้นตรงต่อส านักการแพทย์   



๓ 

 

กรุงเทพมหานคร และได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรง
พระราชทานนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์” การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนามาเป็นล าดับเพ่ือ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นสถาบันหลัก
ในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่
เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยใช้เวลาในการศึกษา ๔ ปี  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีการด าเนินงานเพื่อเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๐ ลงวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้เปลี่ยนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย  ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุก ๔-๕ ปี จึงใช้ชื่อหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๑  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้การจัดการศึกษา
สามารถได้คุณลักษณะบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ วิทยาลัยพยาบาลเกื้ อการุณย์ ได้มีฐานะเป็นส่วนงาน หนึ่ งของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร (นวมินทราธิราช) โดยเรียกชื่อว่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร” เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามหนังสือส านักราช
เลขานุการ ที่ รล ๐๐๒.๔/๙๓๙๖ ลงวันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๔   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรจากฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้ปรับ
สาระส าคัญในส่วนปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลักสูตรนี้ผ่านการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และผ่านการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๕ โดยได้เปิดด าเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  
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1.2  โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน   
 โครงสร้ำงองค์กร  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แบ่งส่วนงานเป็น       
6 ภาควิชา และ 1 ส านักงานคณบดี  

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ๔ คน  ผู้ช่วยคณบดี 5 คน หัวหน้าภาควิชา 6 คน หัวหน้าส านักงานคณบดี 1 คน 
หัวหน้าฝ่าย 2 คน และผู้แทนอาจารย์ ๔ คน รวมทั้งมีคณะกรรมการประจ าคณะ (แผนภูมิที่ ๑) 
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1.3  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร 
 ปรัชญำ (philosophy) 
 การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 
 ปณิธำน (determination) 

มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ (vision) 

เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน าแห่งมหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง ภายในปี พ.ศ. 2562 
 พันธกิจ (mission) 

ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย 
รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
 ค่ำนิยมองค์กร (core values) 

ค่านิยมของคณะฯ คือ การุณย์ (KARUN) 
K Keenness  กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

 A Altruism  มีน้ าใจ ค านึงถึงผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ 
 R Respect  เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 U Unity   รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
 N Nurture  มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเอื้ออาทร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1     การเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ 

เป้ำประสงค์ที่ 1    บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์
กลยุทธ์ที่ 1  เตรียมความพร้อมอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 2   บริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างบัณฑิตพยาบาลให้มี

สมรรถนะที่พึงประสงค ์
 กลยุทธ์ที่ 5   สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 6   บ่มเพาะอัตลักษณ์แห่งการุณย์แก่นักศึกษาพยาบาล 

เป้ำประสงค์ที่ 2    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเมือง 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2     การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือนวัตกรรมด้านการพยาบาลสุขภาพ   
คนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ       
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 เป้ำประสงค์ที่ 1    การพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรือนวัตกรรมกับการเรียน
การสอนที่ชี้น าการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพคนเมือง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

 นวัตกรรมโดยเน้นสุขภาพคนเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ที่ 2    มีการสร้างเครือข่ายงานวิจยั/นวัตกรรมดา้นการพยาบาลสุขภาพคนเมือง 
                                 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายงานวิจัย/นวัตกรรมทั้งภายในคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ/ 

              กทม./ หน่วยงานอื่นภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพ่ือร่วมมือกับเครือข่ายในการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนเมือง 
เป้ำประสงค์ที่ 1  บุคลากรทีมสุขภาพมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานบริการสุขภาพ

ของกรุงเทพมหานคร 
 กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางที่สอดคล้องกับ

ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด าเนินการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

เป้ำประสงค์ที่ 2    บูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย และ/หรือการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพคนเมืองทุกช่วงวัย 

 กลยุทธ์ที่ 1  มีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการกับงานวิจัยและ/หรือ 
  การเรียนการสอน 

เป้ำประสงค์ที่ 3   มีเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ 
 ดูแลสุขภาพคนเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการเพ่ือสร้างเสริม 
   สุขภาพคนเมืองร่วมกับชุมชน/สถาบัน/องค์กรอ่ืน ๆ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4   การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยบูรณาการ 
 กับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
เป้ำประสงค์ที่ 1  บูรณาการการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยกับพันธกิจ 
 ของอุดมศึกษาที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 

 กลยุทธ์ที่ 1   สนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ไทยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 2   สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีพฤติกรรมตามค่านิยม
องค์กร“การุณย์” (KARUN) 

 กลยุทธ์ที่ 3   สนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และวัฒนธรรมองค์กรกับ
การเรียนการสอน 



๘ 

 

กลยุทธ์ที่ 4   สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 
คณะพยาบาลฯ กับส่วนราชการอ่ืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าแห่งมหานคร
เพ่ือสุขภาพคนเมือง 

 เป้ำประสงค์ที่ 1  ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 1  มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างคณะฯ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพ (quality mind) ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 เป้ำประสงค์ที่ 2   บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ และมีสุขภาวะ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะและมีความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 2 
 

ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ และวิธีกำรด ำเนนิงำน 
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 

 
2.1 ควำมเป็นมำของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
คณะฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จและอุปสรรคของแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับได้จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 ให้ต่อเนื่องและใช้เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  
ตามนโยบายต่อไป 
 
2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของภาควิชา
ฯ ฝ่ายฯ และส านักงานคณบดี 

 
2.3  ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 

คณะฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพี่อรับผิดชอบการด าเนินงาน 
 

2.4  วิธีกำรด ำเนินงำน 
คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562   
โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยผู้บริหารต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย หรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้มีการน าระบบ 
บริหารความเสี่ยง เข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ อันจะ
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้คณะฯ เกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางแผน
และติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยมีคณบดี ท าหน้าที่เป็นประธาน ผู้แทนจากภาควิชาฯ ฝ่ายฯ 
และส านักงานคณบดเีป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของคณะฯ 

2.  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยจัด
ประชุมเพ่ือระดมสมอง การใช้ข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการ 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทความเสี่ยง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านยุทธศาสตร์  2) ด้านการเงินและทรัพย์สิน 3) ด้านการปฏิบัติงาน 4) ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย และ 5) ด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปีงบประมาณ 2562) 
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3.  มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์  
เกื้อการุณย์ ได้น าจุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานประจ าปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน     
เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง  และ
จัดล าดับความส าคัญก่อนน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้คณะฯ 
เกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา/ผลการพัฒนา และรายงานต่อที่
ประชุมเป็นระยะ ๆ 

4.  มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการ
ด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
โดยก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

5. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ในส่วนของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ 

   5.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 

   5.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 

   5.3  มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ตามช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน การให้ค าแนะน า และ
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติ 

   5.4  มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 
ต่อคณะฯ 

   5.5  มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ 

   5.6  มีการด าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน รายงานผู้บริหาร
ระดับคณะฯ และรายงานรอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

   5.7  มีการผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป 
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ส่วนที่ 3 
 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน ของคณะฯ รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้
จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์  
เกื้อการุณย์มีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ การก าหนดวัตถุประสงค์
ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ การก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน โดยเทคนิคการก าหนด
วัตถุประสงค์ ค านึงถึงหลัก SMART ได้แก่ 

Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
Reasonable : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
2. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งนี้มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์    

โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
ควำมเสี่ยง (risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า    

หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบ หรือท าให้ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้ถูกวัดด้วย
ผลกระทบ (impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (likelihood) ของเหตุการณ ์เป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป 

ส าหรับความเสี่ยงของคณะฯ นั้น หมายถึง เหตุการณ์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor) หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่
แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการของคณะฯ เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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3.  กำรประเมินควำมเสี่ยง  
     เป็นการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้
ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

     3.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 
     เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

(likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับของความเสี่ยง (degree of risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดเกณฑ์ของคณะฯ ขึ้น 

  1) ระดับโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง (likelihood)   
      ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยงมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
ดังนี้ 
                         ๑.๑) การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ 
     ระดับ     โอกำสที่จะเกิด      รำยละเอียด 

1  น้อยมาก  เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น 5   ปีต่อครั้ง 
2  น้อย   เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น 2-4 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง 
3  ปานกลาง  เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น 1    ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
4  สูง   เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ 

ค่อนข้างน้อย 
5  สูงมาก   เหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น 1    เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/เกิดเป็นประจ า  

                       ๑.๒) การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 
     ระดับ      โอกำสที่จะเกิด            รำยละเอียด 

1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
2  น้อย   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4  สูง   มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
5  สูงมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

              

  2) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (impact)  
     ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (impact) ตามลักษณะของผลกระทบซึ่งก าหนด
เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
               การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) เป็นการน าปัจจัยเสี่ยง แต่ละ
ปัจจัยมาพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใดในด้านใด โดยพิจารณาเลือกด้านที่
ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบได้ประยุกต์ขึ้นมาจากเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ ดังนี้         
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         ด้ำนที่ 1 ผลกระทบต่อคุณภำพของงำน (ใช้ประเมินประเด็นความเสี่ยงการผลิตผลงานทางวิชาการไม่ได้ 
                     ตามเป้าหมายและการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน) 
     ระดับ      ควำมรุนแรง     รำยละเอียด 
 1  น้อยมาก  มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จน้อยมาก 
 2  น้อย   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จน้อย 
 3  ปานกลาง  มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จปานกลาง 
 4  สูง   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จสูง 
 5  สูงมาก   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จสูงมาก 

ด้ำนที่ 2 ผลกระทบต่อควำมเสียหำยของคณะฯ (ใช้ประเมินประเด็นความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย) 
       ระดับ     ควำมรุนแรง    รำยละเอียด 

1  น้อยมาก  เกิดความเสียหายน้อยมาก 
2  น้อย   เกิดความเสียหายน้อย 
3  ปานกลาง  เกิดความเสียหายปานกลาง 
4  สูง   เกิดความเสียหายสูง 
5  สูงมาก   เกิดความเสียหายสูงมาก 
 
ในการจัดล าดับ/ค านวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (risk exposure) ท าโดยใช้คะแนนการประเมิน

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ และคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact)   
ใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
        ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง       =    ผลลัพธ์ของระดับความรุนแรงของโอกาส  X    
             ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

 
การแปลผล สามารถแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 
ระดับต่ า คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
ระดับปานกลาง คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไป

ยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
ระดับสูง คือ ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
ระดับสูงมาก คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที  

  3) ระดับของควำมเสี่ยง (degree of Risk) 
 3.1 ระดับของควำมเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตาราง
แสดงระดับความเสี่ยง 
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5        สูงมาก 

4        สูง 

3        ปานกลาง 

2        น้อย 

1         

 1 2 3 4 5 
 
 

 
 

  

ภำพที่ 1  แสดงระดับความเสี่ยง (degree of risk) 
 

  3.2 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
    การน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (likelihood) ที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (impact) จากความเสี่ยง
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่จ ากัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

    3.3 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
    เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ

(impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะฯ ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งท าให้
ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

   3.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
    เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อคณะฯ เพ่ือ

พิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ
ของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ/หรือสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอน
ต่อไป 

4. กำรประเมินมำตรกำรควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่ว่าสามารถ
ช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่  หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมเพียงใดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ 
วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 



๑๕ 

 

ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการ
ควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

    4.1 การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (preventive control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

    4.2 การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (detective control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

    4.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (directive control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

    4.4 การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (corrective control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต หลังจากประเมิน
ความเสี่ยงแล้ว จะท าการวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว
ข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ และประเมินการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยน าผลจากการจัดล าดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก 
และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามข้ันตอน ดังนี้ 

     1) น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 

    2) พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่
แล้วหรือไม ่ถ้ามีการควบคุมแล้วให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 

5. กำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในคณะฯ เพ่ือ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบตามแผน/งาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่ไม่เพียงพอและวางแผนจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  
และสามารถปรับเปลี่ยนหรือน ามาผสมผสานให้เหมาะสม สามารถจัดแบ่งวิธีจัดการโดยน าหลัก 4 T ดังนี้ 

5.1 การยอมรับความเสี่ยง (Take, risk acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม อย่างไรก็ตาม 
หากหน่วยงานเลือกท่ีจะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

 5.2 การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat, risk reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ
การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับ
ที่หน่วยงานยอมรับได ้เช่น การจัดอบรมเพ่ิมทักษะให้กับพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 5.3 การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Transfer, risk sharing) เป็นการกระจาย หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัท 
ประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 5.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate, risk avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงยกเลิกโครงการ /กิจกรรมที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงนั้นไป 

ดังนั้น เมื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแล้ว
พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ โดยพิจารณาจาก 



๑๖ 

 

 1) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได ้ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 

 2) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (cost) ในการจัดการตามมาตรการควบคุมกับ
ผลประโยชน์ (benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม ่

 3) กรณีที่หน่วยงานเลือกก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้ก าหนดวิธีการควบคุมในแผน
บริหารความเสี่ยง 

 4) ส าหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังด าเนินการ
ไม่แลว้เสร็จ หรือไม่ได้ด าเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่
มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติการของคณะฯ ให้น ามาระบุการ
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง 

6. กำรรำยงำน เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับถึง
ผู้บริหาร ให้รับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาสั่งการ รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
จากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมากหรือสูง 
มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องจัดท ารายงาน 

7. กำรติดตำมผล และทบทวน เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กำรติดตำมผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้
แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ 
ความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนดหรือไม่ 
สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ  
1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนบริหารความเสี่ยง  
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง คณะฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามผล

การด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 2562 จะได้มีการจัดท าแผนการติดตามและจัดท ารายงานผลการติดตามโดย
มีการประชุมผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเด็น จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  

 
 
 



๑๗ 

 

ครั้งที ่1 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 ก าหนดวันที่  25 มีนาคม 2562 วาระการประชุม เรื่อง การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  
ครั้งที ่2 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 
 ก าหนดวันที่  ๕ มิถุนายน 2562 วาระการประชุม เรื่อง การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  
ครั้งที ่3 ติดตาม ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 
 ก าหนดวันที่ 26 สิงหาคม 2562 วาระการประชุม เรื่อง การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และสรุปผล 
 

กำรทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบ 
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี โดยมีแผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง  
ดังแสดงในแผนภูมทิี ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2 แผนผังภาพรวมของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

การสื่อสาร 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

2. การระบุความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ 
3. การประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ 

4. การประเมินมาตรการควบคุม
วัตถุประสงค์ 

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ 

6. การรายงาน 7. การติดตามผลและทบทวน 

ระบบสารสนเทศ 



๑๘ 

 

ส่วนที่ 4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในปีงบประมำณ 2562 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ได้ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 
พบว่า ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานทางวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย และด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 ความ
ปลอดภัยในการเกิดอัคคีภัย และด้านระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามก าหนด 
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยความ
เสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของคณะฯ แล้วมีความเห็นว่าคณะฯ ยังมีปัจจัยเสี่ยงตาม
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยจ าแนกรายด้านรวม 5 
ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และด้าน
บุคลากร ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจากค่าโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง  5 
ด้านข้างต้น โดยได้วิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
Way Commission) ซึ่งเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะฯ แบ่งระดับออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย  
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 30 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการระบุความเสี่ยง หาปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งได้พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต่อคณะฯ ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงส าคัญ (key risks) ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน เมื่อได้ประเด็นความ
เสี่ยงส าคัญน ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รายละเอียดต่าง ๆ ขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 
4.1 ประเด็นควำมเสี่ยง 
 ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน       
ซึ่งก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีงบประมาณ 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตำรำงที่ 1  สรุปการระดมความคิดเห็นจากอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตามประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
     และสาเหตุของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ที่มีโอกาสเกิดข้ึน ในปีงบประมาณ 2562  

 

 
ล ำดับ 

 
ประเด็นควำมเสี่ยง ประเภทควำมเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

1 การผลิตผลงานทางวิชาการ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 

S 1. ระยะเวลาการพิจารณาจริยธรรมใช้เวลานาน
และต้องรับการพิจารณาหลายแห่ง 
2. อาจารย์มีภาระงานมากท าให้การด าเนินการ
วิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. ประสบการณ์ในการท าวิจัยของอาจารย์บางคน
โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ยังมีน้อย 
4. อาจารย์บางคนยังไม่มีความเชี่ยวชาญและ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

2 การเกิดอัคคีภัย 
 

H 1. อาจารย์และนักศึกษาพักอาศัยบนหอพักภายใน
คณะฯ และมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงสูง
ในการเกิดอัคคีภัย 
2. อาคารของคณะฯ มีอายุการใช้งานมานานกว่า 
19 ปี   

3 ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

F 1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน 
2. การปฏิบัติงานล่าช้า 

4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจยังไมเ่ชื่อมโยงกัน 

O 1. ยังขาดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบ
และผู้ใช้งาน 
2. ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ 
ยังไม่ครบถ้วนเกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์งาน 
การตัดสินใจ และการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ
คณะฯ 

5 อาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการน้อย 

O 1. งานวิจัยไม่ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. อาจารย์มีภาระงานมากท าให้การด าเนินการ
วิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

6 จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ M จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอเนื่องจากอาจารย์บาง
สาขาขาดแคลน 



๒๐ 

 

 
ล ำดับ 

 
ประเด็นควำมเสี่ยง ประเภทควำมเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

7 นักศึกษามีโอกาสได้รับเชื้อ
ขณะฝึกปฏิบัติงาน 

O ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อระบาดมากขึ้น 

8 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
มีแนวโน้มลดลง 

O นักศึกษาบางคนไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและลาออกกลางคัน 

9 อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ใ ช้
ยานพาหนะในการรับ-ส่ ง
นักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงาน 

H 1. สภาพรถบางคันเก่า  
2. พนักงานขับรถบางคนขับรถด้วยความประมาท 
3. รถรับ-ส่งนักศึกษาของคณะฯ บรรทุกนักศึกษา
เกินจ านวนที่ก าหนด 

10 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามแผน 

O 1. เจ้าหน้าที่พัสดุมีจ านวนน้อย 
2. การปฏิบัติงานต้องด าเนินการตามระเบียบ  
หลายฉบับ 
3. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
ตำรำงที่ 2  สรุปโอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ และระดับความเสี่ยง ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
               ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปีงบประมาณ 2562 
 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ 

 

ควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โอกำส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ผลลัพธ์ 
(3)=(1)x(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง (4) 

2 การผลิตผลงานทางวิชาการไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

5 5 25 
 

สูงมาก 

5 การเกิดอัคคีภัย 4 5 20 สูงมาก 
5 การเบิกจ่ายเงินและงบประมาณ  

ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2 4 8 

 
ปานกลาง 

5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
ยังไม่เชื่อมโยงกัน 

4 3 12 
 

สูง 

1 อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
น้อย 

4 3 15 
 

สูง 

1 จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ 3 3 9 สูง 
1 นักศึกษามีโอกาสได้รับเชื้อขณะฝึก

ปฏิบัติงาน 
2 3 6 

 
ปานกลาง 



๒๑ 

 

ประเด็น 
ยุทธศำสตร์ 

 

ควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โอกำส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ผลลัพธ์ 
(3)=(1)x(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง (4) 

1 อัตราการคงอยู่ ของนั กศึ กษา       
มีแนวโน้มลดลง 

3 2 6 
 

ปานกลาง 

5 อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะใน
การรั บ -ส่ งนั ก ศึ ก ษ า ข ณ ะ ฝึ ก
ปฏิบัติงาน 

2 3 6 
 

ปานกลาง 

5 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
แผน 

4 5 20 
 

สูงมาก 

 
จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นว่าก่อให้เกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใด มีการจัดล าดับและก าหนดความเสี่ยงส าคัญ (key risks) ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน         
3 ประเด็นความเสี่ยงส าคัญ ดังตารางที่ 3  

 
ตำรำงที่ 3  การวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญ (key risks) ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในปีงบประมาณ 2562  

 

ล ำดับ ประเด็น 
ควำมเสี่ยงหลัก 

ควำมเสี่ยง 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

โอกำส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ผลลัพธ์ 
(3)=(1)x(2) 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง(4) 

1 ด้านยุทธศาสตร์ การผลิตผลงานทาง
วิชาการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

5 5 25 สูงมาก 
ระดับ 1 

2 ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย 

การเกิดอัคคีภัย 4 5 20 สูงมาก 
ระดับ 2 

3 ด้านระบบการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

การจัดซื้อจัดจ้าง    
ไม่เป็นไปตามแผน 
 

4 5 20 สูงมาก 
ระดับ 3 

 
4.2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

จากประเด็นความเสี่ยงส าคัญของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ
น ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้  

 



๒๒
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๓๑ 

 

ส่วนที่ 5 
กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ระบบและกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 ระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการโดยก าหนดมาตรการในการติดตาม ประเมินผล และการปรับแผนบริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการติดตามและประเมินผล โดยให้คณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม 
และประเมินแผนฯ รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเสนอความเห็นในการปรับแผนฯ  

มำตรกำรในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และกำรปรับแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เพ่ือวัดความส าเร็จ ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก าหนด และประเมินปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผล คือ การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการต่าง ๆ การติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลจากค่าใช้จ่ายเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพ่ือต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแผน
บริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนบริหารความเสี่ยงที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือจัดท าแผนฯ ของคณะฯ ต่อไป 
 
 สำระส ำคัญของกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระส าคัญของการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การก ากับ และติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การก ากับ และติดตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 

 ข้อมูลที่ได้จากการก ากับ ติดตาม และประเมินผลจาก 3 มิติดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 



๓๒ 

 

ปฏิทินกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ของคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้ด ำเนินกำร 

ขั้นที่ 1  วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
1.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 คณะกรรมการแผน

บริหารความเสี่ยง 
1.2 ระดมความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนเพ่ือสรุปประเด็นความเสี่ยงส าคัญ (key risk)  
30 ตุลาคม 61 คณบดี 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20 ธันวาคม 61 คณบดี 
1.4 ก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 12 กุมภาพันธ์ 62 คณะกรรมการแผน

บริหารความเสี่ยง 
1.5 ประสานผู้เกี่ยวข้อง กุมภาพันธ์ 62 คณะกรรมการ 

จัดท าแผนฯ 
ขั้นที่ 2  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
2.1 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และประกัน

คุณภาพ 
2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการ

ด าเนินงานทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
  

 1) รายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน  เมษายน 2562 รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ  2) รายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 9 เดือน กรกฎาคม 2562 

 3) รายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 12 เดือน กันยายน 2562 
ขั้นที่ 3  สรุปผลกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  

 1) รายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน  เมษายน 2562 รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ  2) รายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 9 เดือน กรกฎาคม 2562 

 3) รายงานผลการด าเนินงาน ระยะเวลา 12 เดือน กันยายน 2562 
ขั้นที่ 4  พัฒนำกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

 เผยแพร่ผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการด าเนินงาน

ตุลาคม 2562 รองคณบดี 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 



๓๓ 

 

ล ำดับ ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้ด ำเนินกำร 

ต่อผู้เกี่ยวข้อง และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินแผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะฯ  

 คณะฯ ได้มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือก าหนดประเด็นความเสี่ยง พิจารณาระดับความเสี่ยง 
วิเคราะห์หาความเสี่ยงส าคัญ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ในการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินแผนการด าเนินงานของคณะฯ  
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะฯ จัดท าขึ้น 
ประกอบด้วย 
 1. บันทึกข้อความการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 2. แบบฟอร์มการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง ของคณะพยาบาลศาสตร์  
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
 3. แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ า
ไตรมาส  
 4. แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เม่ือสิ้นสุดโครงการ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

 

 

    บันทึกข้อควำม 
ส่วนงำน  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ส านักงานคณบดี โทร.๐๒-๒๔๑๖๕๐๐-๙ ต่อ ๘๔02   
ที่         /                                      วันที่               . 
เรื่อง   การติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.            .  

เรียน  

  ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตั้งแต่วันที่     
เป็นต้นมานั้น เพ่ือให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เพ่ือก ากับดูแล
ช่วยเหลือให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการประกันคุณภาพ และพัฒนา
คุณภาพงาน จึงขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ และน าข้อมูลมาน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ในวันที่     ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ไทยแท้) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

สำเหตุควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน 
ค่ำควำมเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

ระดับ 
ควำม
เสี่ยง 

 

วิธีกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

L I L x I 
          

       
 
 

   

       
 
 

   

                           ค ำอธิบำยตัวย่อ    
 L   =   ค่ำโอกำสควำมเสี่ยง   
 I    =   ค่ำผลกระทบตำมประเภทควำมเสี่ยง   
                 ประเภทควำมเสี่ยง 
 S   =   ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์  
 O  =   ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน           
 F   =   ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน และทรัพย์สิน 
 H  =   ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสุขภำพและควำมปลอดภัย 
 M  =   ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร 



๓๘ 

 

 

 

 



๓๙ 

 



๔๐ 

 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  

รอบท่ี ...... ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (เดือน.................... 2562) 
 

ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ประเด็น
ควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง ปัจจัย 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำม
เสี่ยงก่อนท ำ

กิจกรรม 

กำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

โครงกำร/กจิกรรม/กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือใช้ลดควำมเสี่ยง 

รวมถึงผลกำรด ำเนินกำร 

ระดับควำมเสี่ยง
หลังท ำกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
(ส่วนงำน/ภำค

หรือฝ่ำย) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
...................... 

        

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
...................... 

        

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
...................... 

        



๔๑ 

 

 


