แบบฟอร์ มการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจาปี การศึกษา 2561
แบบฟอร์ มที่ 1.1 การจาแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management
ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
ด้ านกลยุทธ์
(Strategic Risk:S)

1.

ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาสอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่าน 100 % ภายใน 1 ปี

2.

จานวนผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการคัดเลือกสู่การเป็ นนักศึกษา
พยาบาลมีจานวนลดลง

-

ด้ านความเสี่ยง
ด้ านการดาเนินงาน
ด้ านการรายงาน
(Operation Risk:O)
(Reporting Risk:R)

การวางแผนในระบบการ
จัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นการเรี ยนให้มี
ประสิทธิภาพจึงส่งผลให้
ชัว่ โมงการเรี ยนการสอน
เพิม่ ขึ้นแต่ทาให้เวลาว่าง
ในการเตรี ยมตัวและทวน
สอบของนักศึกษาลดลง
และส่งผลให้นกั ศึกษา
สอบไม่ผา่ น 100 % ใน
ระยะเวลา 1ปี
ปัจจุบนั สถานการณ์โลก
การดาเนินการด้านการ
เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประชาสัมพันธ์และ
ทาให้เศรษฐกิจของประเทศ กระบวนการในการคัด
ชะลอตัวตามมีผลต่อรายได้ สรรยังไม่มีประสิทธิภาพ

-

ด้ านการปฏิบัตติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Risk:C)
-

-

-

ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

3.

ความเสี่ยง
ด้ านกลยุทธ์
(Strategic Risk:S)

ด้ านความเสี่ยง
ด้ านการดาเนินงาน
ด้ านการรายงาน
(Operation Risk:O)
(Reporting Risk:R)

ของประชากร
และประสิทธิผลที่ชดั เจน
ภายในประเทศที่ชะลอตัว
และลดลง สอดคล้องกับ
จานวนประชากรในวัยเด็ก
ลดลงและวัยผูส้ ูงอายุ
เพิ่มขึ้น ทาให้ผเู้ รี ยนมี
โอกาสในการเลือกเรี ยนที่
เหมาะสมกับตนเองทาให้
จานวนของนักศึกษาลดลง
อาจารย์ประจามีตาแหน่ งทางวิชาการจานวน ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลง
ขาดการสนับสนุนทั้ง
น้ อย
ของเทคโนโลยีที่มกี าร
งบประมาณ ระยะเวลา
พัฒนาที่สูงขึ้นและ
และ แรงจูงใจในการ
เศรษฐกิจที่มกี ารชะลอตัว
สนับสนุนการศึกษาต่อ
ส่งผลให้อาจารย์ในคณะ
ในระดับปริ ญญาเอก
ชะลอการศึกษาต่อเนื่องจาก
ต้องใช้งบประมาณที่
ค่อนข้างสูงประกอบกับทาง
วิทยาลัยยังมีการสนับสนุน
ด้านทุนน้อยเนื่องจากมี

-

ด้ านการปฏิบัตติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Risk:C)

-

ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
ด้ านกลยุทธ์
(Strategic Risk:S)

ด้ านความเสี่ยง
ด้ านการดาเนินงาน
ด้ านการรายงาน
(Operation Risk:O)
(Reporting Risk:R)

ด้ านการปฏิบัตติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Risk:C)

จานวนเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แบบฟอร์ มที่ 1.2 การจาแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับที่
ความ
เสี่ยง
1.

2.

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
หลัก
หลัก
หลักการ
ประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ ตอบสนอง
(G๑)
(G๒)
(G๓)

ส่งเสริ มให้
นักศึกษาสอบ
ใบประกอบ
วิชาชีพผ่าน 100
% ภายใน 1 ปี
จานวนผูส้ มัคร
ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใน
การคัดเลือกสู่

หลักภาระ
รับผิดชอบ
(G๔)

หลักความ
โปร่ งใส
(G๕)

หลักนิติ
ธรรม
(G๖)

หลักความ
เสมอภาค
(G๗)

หลักการมี
ส่ วนร่ วม
(G๘)

หลักการ
กระจาย
อานาจ(G๙)

คุณธรรมและ
จริยธรรม
(G๑๐)





-

-

-

-

-



-

-





-

-

-

-

-



-

-

ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

3.

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
หลัก
หลัก
หลักการ
ประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ ตอบสนอง
(G๑)
(G๒)
(G๓)

การเป็ น
นักศึกษา
พยาบาลมี
จานวนลดลง
อาจารย์ประจามี
ตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน
น้อย

-

-

-

หลักภาระ
รับผิดชอบ
(G๔)

หลักความ
โปร่ งใส
(G๕)

หลักนิติ
ธรรม
(G๖)

หลักความ
เสมอภาค
(G๗)

หลักการมี
ส่ วนร่ วม
(G๘)

หลักการ
กระจาย
อานาจ(G๙)

คุณธรรมและ
จริยธรรม
(G๑๐)



-

-

-

-





แบบฟอร์ มที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง: โอกาส และผลกระทบ (Risk Assessment)
ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง

1.

นักศึกษาสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
ผ่าน 100 % ภายใน
1 ปี
จานวนผูส้ มัครที่มี
คุณสมบัติ
เหมาะสมในการ
คัดเลือกสู่การเป็ น
นักศึกษาพยาบาลมี
จานวนลดลง
อาจารย์ประจามี
ตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน
น้อย

2.

3.

ผลกระทบจากความเสี่ยง
ด้านการเงินและ
ด้านชื่อเสียง
ด้านผลการ
ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ทรัพย์สินเสียหาย ภาพลักษณ์และ ดาเนินงานต่ากว่า
ตามนโยบาย
ส่งผลให้ขาดความ
เป้ าหมาย
กฎหมาย ระเบียบ
เชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ หาร
ข้อบังคับที่
หรื อองค์กรภายนอก
เกี่ยวข้องได้
5
5
5
4

โอกาสที่
อันตรายต่อชีวิตของ คะแนน จะเกิด
นักศึกษา/อาจารย์/ สูงสุด ความเสี่ยง
บุคลากร/เจ้าหน้าที่

1

20

สูงมาก

5

5

5

1

1

17

สูง

4

4

2

1

1

12

ปานกลาง

แบบฟอร์ มใช้ สาหรับประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์ มที่ 2
คาชี้แจง : เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ตารางที่ 1-3)
ตารางที่ 1 ระดับโอกาสที่จะเกิดขึน้ เชิงปริมาณ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คาอธิบาย
1 ปี ต่อครั้ง (เกิดแน่นอน)
2 ปี ต่อครั้ง
3 ปี ต่อครั้ง
4 ปี ต่อครั้ง
5 ปี ต่อครั้ง

ตารางที่ 2 ระดับโอกาสที่จะเกิดเนื่องจากมีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบเชิงปริมาณ
ระดับโอกาสในการเกิดเนือ่ งจากมีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบเชิงปริมาณ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
ทุก 6 เดือน
4
สูง
ทุก 3 เดือน
3
ปานกลาง
ทุก 1 เดือน
2
น้อย
ทุก 2 สัปดาห์
1
น้อยมาก
ทุกสัปดาห์
ตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกิดเนื่องจากมีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบเชิงปริมาณ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรื อบ่อยๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณี ยกเว้น

แบบฟอร์ ม การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (ตารางที่ 4)
คาชี้แจง: เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (เกณฑ์แบบฟอร์ มที่ 2 )
ตารางที่ 4
การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
ด้ านของผลกระทบ

ด้ านการเงินและทรัพย์ สินเสี ยหาย ด้ านชื่อเสี ยงภาพลักษณ์ และส่ งผล ด้ านผลการดาเนินงานต่ากว่ า
ให้ ขาดความเชื่อมั่นจากผู้บริหาร เป้าหมาย
หรือองค์กรภายนอก

ไม่ สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่
เกีย่ วข้ องได้

อันตรายต่ อชีวิตของนักศึกษา/
อาจารย์ /บุคลากร/เจ้ าหน้ าที่

๑
รุนแรงน้ อยมาก

มีการลดลงของรายได้หรื อมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรื อมีทรัพย์สิน
เสี ยหายมูลค่า ไม่เกิน 10,000บาท

เกิดการร้องเรี ยนแต่ไม่มีมูล
ความผิดวินยั

อาจเกิดหรื อเกิดอันตรายแต่ไม่ถึง
นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากร

๒
รุนแรงน้ อย

มีการลดลงของรายได้หรื อมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรื อมีทรัพย์สิน
เสี ยหายมูลค่า >10,000 – 5,000
บาท
มีการลดลงของรายได้หรื อมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรื อมีทรัพย์สิน
เสี ยหายมูลค่า >50,000 –250,000
บาท
มีการลดลงของรายได้หรื อมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรื อมีทรัพย์สิน
เสี ยหายมูลค่า >250,000 –
10,000,000 บาท
มีการลดลงของรายได้หรื อมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นหรื อมีทรัพย์สิน
เสี ยหายมูลค่า > 10,000,000 บาท

เกิดการร้องเรี ยนแต่สามารถยอม
ความได้หรื อรับโทษทางวินยั
ภาคทัณฑ์

เกิดอันตรายต่อนักศึกษา/อาจารย์
และบุคลากร แต่ไม่ตอ้ งรักษา/
ต้องเฝ้ าระวังว่าไม่เกิดอันตราย

เกิดการร้องเรี ยนแต่สามารถตกลง
ชดใช้ค่าเสี ยหายได้ไม่ตอ้ งขึ้นศาล
หรื อรับโทษทางวินยั ลดเงินเดือน

เกิดอันตรายชัว่ คราวต่อนักศึกษา/
อาจารย์และบุคลากร ต้องรักษา
นอนโรงพยาบาล

เกิดการฟ้ องร้องขึ้นศาลหรื อรับ
โทษทางวินยั ลดเงินเดือน

เกิดอันตรายถึงขั้นพิการหรื อต้อง
ช่วยชีวิตต่อนักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากร

ต้องรับโทษในระดับคณะ
พยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย ขึ้นไป
หรื อรับโทษทางวินยั ปลดออกขึ้น
ไป

เกิดอันตรายถึงขั้นเสี ยชีวิตต่อ
นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากร

ด้ านความรุนแรง

๓
รุนแรงปานกลาง

๔
รุนแรงสู ง

๕
รุนแรงสู งมาก

มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงในระดับ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมาย
บุคคล/กลุ่มงาน/ฝ่ ายจากผูบ้ ริ หาร < ร้อยละ 10 ขึ้นไปหรื อเกิดความ
ของคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย ล่าช้าในการดาเนินงานไม่เกิน 45
วัน
มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงในระดับ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมาย
บุคคลจากผูบ้ ริ หารภายนอกคณะ > ร้อยละ 10 -20 หรื อเกิดความ
พยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย
ล่าช้าในการดาเนินงาน 46 - 90
วัน
มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงในระดับ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมาย
งานจากผูบ้ ริ หารของคณะ
> ร้อยละ 20 -30 หรื อเกิดความ
พยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย
ล่าช้าในการดาเนินงาน 91- 135
วัน
มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงในระดับ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมาย
กลุ่มงานและฝ่ ายจากผูบ้ ริ หารของ > ร้อยละ 30 -40 หรื อเกิดความ
คณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย
ล่าช้าในการดาเนินงาน 136 - 180
วัน
มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยง
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมาย
ภาพลักษณ์ของคณะพยาบาล
> ร้อยละ 40 หรื อเกิดความล่าช้า
ศาสตร์/วิทยาลัย ขึ้นไปจาก
ในการดาเนินงานมากกว่า 180
ผูบ้ ริ หารภายนอก
วัน

แบบฟอร์ มที่ 3 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Matrix) ; ผลกระทบ / ความรุนแรง
เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4
3

1X5
1X4
1X3

2X5
2X4
2X3

3X5
3X4
3X3

4X5
4X4
4X3

5X5
5X4
5X3

2
1

1X2
1X1
1

2X2
2X1
2

3X2
3X1
3

4X2
4X1
4

5X2
5X1
5

โอกาสที่จะเกิด
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
5
(Extreme : E)
4
(High : H)
3
(Medium : M)
2
(Low : L)
1
(Least :L)

ระดับคะแนน แถบสี
สูงมาก
20-25
15-19
10-14
5-9
1-4

สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ผลกระทบ
5=สูงมาก
4=สูง
3=ปานกลาง
2=น้อย
1=น้อยมาก

ความหมาย
ระดับ ที่ ไม่ สามารถยอมรั บ ได้จ าเป็ นต้องเร่ งจัด การ
ความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ทนั ที
ระดับที่ ไม่สามารถยอมรั บได้ โดยต้องจัด การความ
เสี่ยงเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับ ที่ พอยอมรั บได้ ต้อ งใช้ค วามพยายามที่ จ ะลด
ความเสี่ยงเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการควบคุมเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ ยอมรั บได้ โดยไม่ต ้องควบคุ มความเสี่ ยงไม่
ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

หมายเหตุ
1. ตัวเลขในตาราง คือ ลาดับที่ความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 2 ตามคะแนนสูงสุดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงในระดับสู งและสู งมาก นามาวางแผนบริ หารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management: ERM)
3. ความเสี่ยงระดับปานกลางลงไป นาไปทาการควบคุมภายใน (Internal Control: IC)

แบบฟอร์ มที่ 4 บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)
Enterprise Risk Management:ERM
บัญชีความเสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงสู งมาก
ลาดับที่ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
1.
นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100 %
ฝ่ ายวิชาการและฝ่ าย
ภายใน 1 ปี
กิจการนักศึกษา

ผู้ควบคุมกากับ
ฝ่ ายบริ หารและ
ประกันคุณภาพ

บัญชีความเสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงสู ง
ลาดับที่ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
1.
จานวนผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ฝ่ ายวิชาการและฝ่ าย
คัดเลือกสู่การเป็ นนักศึกษาพยาบาลมีจานวนลดลง กิจการนักศึกษา

ผู้ควบคุมกากับ
ฝ่ ายบริ หารและ
ประกันคุณภาพ

Internal Control: IC
บัญชีความเสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงปานกลาง
ลาดับที่ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
1.
อาจารย์ประจามีตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อย ฝ่ ายบริ หารและประกัน
คุณภาพ

ผู้ควบคุมกากับ
ฝ่ ายบริ หารและ
ประกันคุณภาพ

Internal Control: IC
บัญชีความเสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงน้ อย
โครงการ/กระบวนการความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

ผู้ควบคุมกากับ

ลาดับที่ความเสี่ยง

แบบฟอร์ มที่ 5 แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง

(๑)
1.

ปัจจัยความ
เสี่ยง/สาเหตุ

(๒)

(๓)

นักศึกษาสอบ -การเตรี ยมตัว
ใบประกอบ

ก่อนสอบมี

วิชาชีพผ่าน

น้อย

ประเภทความ ประเภทความเสี่ยง
เสี่ยงตามหลัก ตามหลักธรรมา
COSO
ภิบาล (G1-G10)
(S,O,R,C)
(๔)
O

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนการมี
กิจกรรมควบคุม (๖)
L I

มาตรการ
ควบคุมความ
เสี่ยง

(๗)

(๘)

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
จัดการความ
เสี่ยง

D = (LX I)

(๕)
G๑,G๒

ระดับ
ความ
เสี่ยง

5 4 20=(5x4)

(๑๐)

(๙)
สู งมาก -มีกระบวนการ -การเตรี ยม
ในการเตรี ยม

ฝ่ ายวิชาการ

ตัวก่อนสอบ และฝ่ าย
นศ.ในการสอบ เช่นการติว กิจการนศ.

100 %ภายใน

ใบประกอบ

-การจัดสอบ

1 ปี

-มีการติดตาม

comprehens

และประเมินผล ive
อย่างใกล้ชิด

ลาดับที่
ความ
เสี่ยง

(๑)
2.

ความเสี่ยง

ปัจจัยความ
เสี่ยง/สาเหตุ

(๒)

(๓)

จานวน

-ภาวะเศรษฐกิจ

ผูส้ มัครที่มี

ถดถอยตาม

คุณสมบัติ
เหมาะสมใน

เศรษฐกิจโลก
-ทางเลือกในการ
เรี ยนตามที่ต่างๆ

ประเภทความ ประเภทความเสี่ยง
เสี่ยงตามหลัก ตามหลักธรรมา
COSO
ภิบาล (G1-G10)
(S,O,R,C)
(๔)
S,O

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนการมี
กิจกรรมควบคุม (๖)
L I

มาตรการ
ควบคุมความ
เสี่ยง

(๗)

(๘)

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
จัดการความ
เสี่ยง

D = (LX I)

(๕)
G๑,G๒

ระดับ
ความ
เสี่ยง

4 4 16 =(4x4)

สู ง

-มีการ

(๑๐)
(๙)
-การการ

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัม

และฝ่ าย

เชิงรุ กมากขึ้น

กิจการนศ.

พันธ์

-เสนอทางเลือก -การเสนอ

การคัดเลือกสู่ มีมากขึ้น
การเป็ น
โดยเฉพาะ

หรื อข้อเสนอ

ให้ทางเลือก

ต่างๆให้เกิด

ต่างๆ

นักศึกษา

การศึกษาด้วย

ความสนใจใน

พยาบาลมี

ตนเองผ่านโซ

การศึกษา

จานวนลดลง เชียล

ฝ่ ายวิชาการ

คาอธิบายตัวย่อ
S = ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

O = ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน (Operation Risk)

R = ความเสี่ยงด้ านการรายงาน (Reporting Risk)

C = ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)

G1-G10 = ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

L = โอกาสที่จะเกิด (Likelihood:L)

I = ผลกระทบ (Impact:I)

D = ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk: D)

หมายเหตุ: ความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู งและสู งมาก นามาวางมาตรการการจัดการความเสี่ ยงเพิม่ เติม /ปรับปรุ ง

แบบฟอร์ มที่ 6 การติดตามการจัดการความเสี่ยง ประจาปี ……2561…………………
หน่ วยงาน……………ฝ่ ายวิชาการ / ฝ่ ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ ายบริหารและประกันคุณภาพ……………
ความเสี่ยง…นักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100 % ภายใน 1 ปี …………………
ลาดับที่
ความ
เสี่ ยง

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง /
สาเหตุ

มาตรการในการ
จัดการความเสี่ ยง

1.

นักศึกษาสอบใบ

-การเตรี ยมตัว -มีกระบวนการใน

ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายบริหาร

ประกอบวิชาชีพ

ก่อนสอบมี

การเตรี ยม

และฝ่ าย

และประกัน

ทางการพยาบาล

น้อย

นศ.ในการสอบใบ

กิจการนศ.

คุณภาพ

ผ่าน 100 %ภายใน

ประกอบวิชาชีพเช่น

1 ปี

การติว
-การจัดสอบ
comprehensive
-มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่าง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ควบคุม
กากับ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สถานการณ์
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

4 ปี



จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เตรี ยมความ
พร้อมในการ
สอบใบใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
ทางการ
พยาบาลผ่าน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ
มาตรการใน มาตรการ
การจัดการ
ในการ
ความเสี่ ยง
จัดการ
ความเสี่ ยง
20
12

ลาดับที่
ความ
เสี่ ยง

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง /
สาเหตุ

มาตรการในการ
จัดการความเสี่ ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ควบคุม
กากับ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สถานการณ์
ดาเนินงาน

ใกล้ชิด

2.

จานวนผูส้ มัครที่มี -ภาวะ

มีการประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายบริหาร

คุณสมบัติ

เศรษฐกิจ

เชิงรุ กมากขึ้น

และฝ่ าย

และประกัน

เหมาะสมในการ

ถดถอยตาม

-เสนอทางเลือกหรื อ

กิจการนศ.

คุณภาพ

คัดเลือกสู่ การเป็ น

เศรษฐกิจโลก ข้อเสนอต่างๆให้เกิด

นักศึกษาพยาบาล

-ทางเลือกใน

ความสนใจใน

มีจานวนลดลง

การเรี ยน

การศึกษา

ตามที่ต่างๆมี
มากขึ้น
โดยเฉพาะ
การศึกษาด้วย

1 ปี



ผลการ
ดาเนินงาน

ทั้งหมด 9คน
คิดเป็ นร้อยละ
15
จากการ
ดาเนินการรับ
นักศึกษาในปี
การศึกษาที่
สภาการ
พยาบาล
รับรองให้รับ
นักศึกษาได้
ทั้งหมด 90คน
สามารถรับ
นักศึกษาได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ
มาตรการใน มาตรการ
การจัดการ
ในการ
ความเสี่ ยง
จัดการ
ความเสี่ ยง

16

7

ลาดับที่
ความ
เสี่ ยง

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง /
สาเหตุ

มาตรการในการ
จัดการความเสี่ ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ควบคุม
กากับ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สถานการณ์
ดาเนินงาน

ตนเองผ่านโซ

3.

อาจารย์ประจามี

-เศรษฐกิจที่มี

-สร้างแรงจูงใจใน

ฝ่ ายบริหาร

ฝ่ ายบริหาร

ตาแหน่งทาง

การชะลอตัว

การทาตาแหน่ง

และประกัน

และประกัน

วิชาการมีจานวน

-งบประมาณ

วิชาการ

คุณภาพ

คุณภาพ

น้อย

ที่ค่อนข้างสู ง

-มีแนวทางในการ

ประกอบกับ

สนับสนุนทั้งทางตรง

ทางวิทยาลัย

และทางอ้อม

ยังมีการ
สนับสนุน
ด้านทุนน้อย
เนื่องจากมี

1 ปี



ผลการ
ดาเนินงาน

ครบตาม
จานวนที่ต้ งั ไว้
จากการ
ดาเนินงาน
พบว่ามี
จานวน
อาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ทั้งหมดคิด
เป็ นร้อยละ
11.11

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ
มาตรการใน มาตรการ
การจัดการ
ในการ
ความเสี่ ยง
จัดการ
ความเสี่ ยง

12

5

สถานการณ์ ดาเนินงาน
ยังไม่ได้ดาเนินการ

X


ล่าช้ากว่ากาหนด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
เสร็ จตามกาหนด

หมายเหตุ : มาตรการในการจัดการความเสี่ ยง คือ มาตรการในการจัดการความเสี่ ยงที่มีอยูแ่ ละมาตรการในการจัดการความเสี่ ยงที่เพิ่มเติม / ปรับปรุ ง

