
 

แบบฟอร์มการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยับัณฑติเอเชีย ประจ าปีการศึกษา 2561 
แบบฟอร์มที ่1.1 การจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Identification) ตามหลกั COSO : Enterprise Risk Management 

 

ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ด้านความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk:S) 

ด้านการด าเนินงาน
(Operation Risk:O) 

ด้านการรายงาน
(Reporting Risk:R) 

ด้านการปฏิบัตติาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Risk:C) 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสอบใบประกอบ
วิชาชีพผา่น 100 % ภายใน 1 ปี 

- การวางแผนในระบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้การเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพจึงส่งผลให้
ชัว่โมงการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนแต่ท าใหเ้วลาว่าง
ในการเตรียมตวัและทวน
สอบของนกัศึกษาลดลง
และส่งผลใหน้กัศึกษา
สอบไม่ผา่น 100 % ใน
ระยะเวลา 1ปี 

- - 

2. จ านวนผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ในการคดัเลือกสู่การเป็นนกัศกึษา
พยาบาลมีจ  านวนลดลง 

ปัจจุบนัสถานการณ์โลก
เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
ชะลอตวัตามมีผลต่อรายได้

การด าเนินการดา้นการ
ประชาสมัพนัธแ์ละ
กระบวนการในการคดั
สรรยงัไม่มีประสิทธิภาพ

- - 



ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ด้านความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk:S) 

ด้านการด าเนินงาน
(Operation Risk:O) 

ด้านการรายงาน
(Reporting Risk:R) 

ด้านการปฏิบัตติาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Risk:C) 

ของประชากร
ภายในประเทศท่ีชะลอตวั
และลดลง สอดคลอ้งกบั
จ านวนประชากรในวยัเดก็
ลดลงและวยัผูสู้งอายุ
เพ่ิมข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมี
โอกาสในการเลือกเรียนท่ี
เหมาะสมกบัตนเองท าให ้
จ  านวนของนกัศึกษาลดลง 

และประสิทธิผลท่ีชดัเจน 

3. อาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน
น้อย 

ปัจจุบนัมกีารเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยท่ีีมกีาร
พฒันาท่ีสูงข้ึนและ
เศรษฐกิจท่ีมกีารชะลอตวั
ส่งผลให้อาจารยใ์นคณะ
ชะลอการศึกษาต่อเน่ืองจาก
ตอ้งใชง้บประมาณท่ี
ค่อนขา้งสูงประกอบกบัทาง
วิทยาลยัยงัมีการสนบัสนุน
ดา้นทุนนอ้ยเน่ืองจากมี

ขาดการสนบัสนุนทั้ง
งบประมาณ ระยะเวลา
และ แรงจูงใจในการ
สนบัสนุนการศกึษาต่อ
ในระดบัปริญญาเอก 

- - 



ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ด้านความเส่ียง 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk:S) 

ด้านการด าเนินงาน
(Operation Risk:O) 

ด้านการรายงาน
(Reporting Risk:R) 

ด้านการปฏิบัตติาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Risk:C) 

จ านวนเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
 
 

 
แบบฟอร์มที ่1.2 การจ าแนกประเภทความเส่ียง (Risk Identification) ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล 
หลัก

ประสิทธิผล 
(G๑) 

หลัก
ประสิทธิภาพ 

(G๒) 

หลักการ
ตอบสนอง 
(G๓) 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 
(G๔) 

หลักความ
โปร่งใส 
(G๕) 

หลักนิติ
ธรรม 
(G๖) 

หลักความ
เสมอภาค 
(G๗) 

หลักการมี
ส่วนร่วม 
(G๘) 

หลักการ
กระจาย

อ านาจ(G๙) 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 
(G๑๐) 

1. ส่งเสริมให้
นกัศกึษาสอบ
ใบประกอบ
วิชาชีพผา่น 100 
% ภายใน 1 ปี 

  - - - - -  - - 

2. จ านวนผูส้มคัร
ท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมใน
การคดัเลือกสู่

  - - - - -  - - 



ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล 
หลัก

ประสิทธิผล 
(G๑) 

หลัก
ประสิทธิภาพ 

(G๒) 

หลักการ
ตอบสนอง 
(G๓) 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 
(G๔) 

หลักความ
โปร่งใส 
(G๕) 

หลักนิติ
ธรรม 
(G๖) 

หลักความ
เสมอภาค 
(G๗) 

หลักการมี
ส่วนร่วม 
(G๘) 

หลักการ
กระจาย

อ านาจ(G๙) 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 
(G๑๐) 

การเป็น
นกัศกึษา
พยาบาลมี
จ  านวนลดลง 

3. อาจารยป์ระจ ามี
ต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน
นอ้ย 

- - -  - - - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที ่2  ตารางการประเมนิความเส่ียง: โอกาส และผลกระทบ (Risk Assessment)  
 
ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ผลกระทบจากความเส่ียง โอกาสที่

จะเกดิ

ความเส่ียง 

ดา้นการเงินและ
ทรัพยสิ์นเสียหาย 

ดา้นช่ือเสียง
ภาพลกัษณ์และ

ส่งผลใหข้าดความ
เช่ือมัน่จากผูบ้ริหาร
หรือองคก์รภายนอก 

ดา้นผลการ
ด าเนินงานต ่ากว่า

เป้าหมาย 

ไม่สามารถปฏิบติั
ตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

อนัตรายต่อชีวิตของ
นกัศกึษา/อาจารย/์
บุคลากร/เจา้หนา้ท่ี 

คะแนน
สูงสุด 

1. นกัศกึษาสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
ผา่น 100 % ภายใน 
1 ปี 

5 5 5 4 1 20 สูงมาก 

2. จ านวนผูส้มคัรท่ีมี
คุณสมบติั
เหมาะสมในการ
คดัเลือกสู่การเป็น
นกัศกึษาพยาบาลมี
จ  านวนลดลง 

5 5 5 1 1 17 สูง 

3. อาจารยป์ระจ ามี
ต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน
นอ้ย 

4 4 2 1 1 12 ปานกลาง 



แบบฟอร์มใช้ส าหรับประเมนิความเส่ียงตามแบบฟอร์มที่ 2 
ค าช้ีแจง : เกณฑ์การประเมนิค่าคะแนนโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง (ตารางที่ 1-3) 
 
ตารางที่ 1 ระดับโอกาสที่จะเกดิขึน้เชิงปริมาณ 
ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก 1 ปีต่อคร้ัง (เกิดแน่นอน) 
4 สูง 2 ปีต่อคร้ัง 
3 ปานกลาง 3 ปีต่อคร้ัง 
2 นอ้ย 4 ปีต่อคร้ัง 
1 นอ้ยมาก 5 ปีต่อคร้ัง 

 
ตารางที่ 2 ระดับโอกาสที่จะเกดิเนื่องจากมกีารควบคุม ตดิตามและตรวจสอบเชิงปริมาณ 

ระดับโอกาสในการเกดิเนือ่งจากมกีารควบคุม ตดิตามและตรวจสอบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ทุก 6 เดือน 
4 สูง ทุก 3 เดือน 
3 ปานกลาง ทุก 1 เดือน 
2 นอ้ย ทุก 2 สปัดาห์ 
1 นอ้ยมาก ทุกสปัดาห์ 

   
ตารางที่ 3 ระดับโอกาสที่จะเกดิเนื่องจากมกีารควบคุม ตดิตามและตรวจสอบเชิงปริมาณ 

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 นอ้ย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆคร้ัง 
1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 

 



แบบฟอร์ม   การประเมนิระดบัความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง (ตารางที่ 4) 
ค าช้ีแจง: เกณฑ์การประเมนิระดบัความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง (เกณฑ์แบบฟอร์มที่ 2 ) 
ตารางที่ 4  การประเมนิระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง 
         ด้านของผลกระทบ 
 
ด้านความรุนแรง 

ด้านการเงินและทรัพย์สินเสียหาย ด้านช่ือเสียงภาพลกัษณ์และส่งผล
ให้ขาดความเช่ือมั่นจากผู้บริหาร
หรือองค์กรภายนอก 

ด้านผลการด าเนินงานต ่ากว่า
เป้าหมาย 

ไม่สามารถปฏบิัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัที่
เกีย่วข้องได้ 

อนัตรายต่อชีวิตของนักศึกษา/
อาจารย์/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 

๑ 
รุนแรงน้อยมาก 

มีการลดลงของรายไดห้รือมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสิ์น
เสียหายมูลค่า ไม่เกนิ 10,000บาท 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดบั
บุคคล/กลุ่มงาน/ฝ่ายจากผูบ้ริหาร
ของคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลยั 

ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย 
< ร้อยละ 10 ข้ึนไปหรือเกดิความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานไม่เกนิ 45 
วนั 

เกดิการร้องเรียนแต่ไม่มีมูล
ความผิดวินยั 

อาจเกดิหรือเกดิอนัตรายแต่ไม่ถึง
นกัศึกษา/อาจารยแ์ละบุคลากร 

๒ 
รุนแรงน้อย 

มีการลดลงของรายไดห้รือมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสิ์น
เสียหายมูลค่า >10,000 – 5,000 
บาท 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดบั
บุคคลจากผูบ้ริหารภายนอกคณะ
พยาบาลศาสตร์/วิทยาลยั 

ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย 
>  ร้อยละ 10 -20 หรือเกดิความ
ล่าชา้ในการด าเนินงาน 46 - 90 
วนั 

เกดิการร้องเรียนแต่สามารถยอม
ความไดห้รือรับโทษทางวินยั
ภาคทณัฑ ์

เกดิอนัตรายต่อนกัศึกษา/อาจารย์
และบุคลากร แต่ไม่ตอ้งรักษา/
ตอ้งเฝ้าระวงัว่าไม่เกดิอนัตราย 

๓ 
รุนแรงปานกลาง 

มีการลดลงของรายไดห้รือมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสิ์น
เสียหายมูลค่า >50,000 –250,000 
บาท 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดบั
งานจากผูบ้ริหารของคณะ
พยาบาลศาสตร์/วิทยาลยั 

ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย 
> ร้อยละ 20 -30 หรือเกดิความ
ล่าชา้ในการด าเนินงาน 91- 135 
วนั 

เกดิการร้องเรียนแต่สามารถตกลง
ชดใชค่้าเสียหายได้ไม่ตอ้งข้ึนศาล
หรือรับโทษทางวินยัลดเงินเดือน 

เกดิอนัตรายชัว่คราวต่อนกัศึกษา/
อาจารยแ์ละบุคลากร ตอ้งรักษา
นอนโรงพยาบาล  

๔ 
รุนแรงสูง 

มีการลดลงของรายไดห้รือมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสิ์น
เสียหายมูลค่า >250,000 –
10,000,000 บาท 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดบั
กลุ่มงานและฝ่ายจากผูบ้ริหารของ
คณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลยั 

ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย 
> ร้อยละ 30 -40 หรือเกดิความ
ล่าชา้ในการด าเนินงาน 136 - 180
วนั 

เกดิการฟ้องร้องข้ึนศาลหรือรับ
โทษทางวินยัลดเงินเดือน 

เกดิอนัตรายถึงขั้นพิการหรือตอ้ง
ช่วยชีวิตต่อนกัศึกษา/อาจารยแ์ละ
บุคลากร  

๕ 
รุนแรงสูงมาก 

มีการลดลงของรายไดห้รือมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนหรือมีทรัพยสิ์น
เสียหายมูลค่า > 10,000,000 บาท 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียง
ภาพลกัษณ์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์/วิทยาลยั ข้ึนไปจาก
ผูบ้ริหารภายนอก 

ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย 
> ร้อยละ 40 หรือเกดิความล่าชา้
ในการด าเนินงานมากกว่า  180 
วนั 

ตอ้งรับโทษในระดบัคณะ
พยาบาลศาสตร์/วิทยาลยั ข้ึนไป 
หรือรับโทษทางวินยัปลดออกข้ึน
ไป 

เกดิอนัตรายถึงขั้นเสียชีวิตต่อ
นกัศึกษา/อาจารยแ์ละบุคลากร  

 
 



แบบฟอร์มที่ 3 แผนที่ความเส่ียง (Risk Matrix) ; ผลกระทบ / ความรุนแรง 
เกณฑ์มาตรฐานระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
    
 
 
 
 
 
    
                โอกาสที่จะเกดิ             
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการจดัล าดับความเส่ียง (Degree of Risk)   5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความเส่ียง ระดับคะแนน แถบสี ความหมาย 
5 
(Extreme : E) 

20-25 
สูงมาก ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ  าเป็นต้องเร่งจัดการ

ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดท้นัที 

4 
(High : H) 

15-19 
สูง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความ

เส่ียงเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต่้อไป 
3 
(Medium : M) 

10-14 
ปานกลาง ระดับท่ีพอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามท่ีจะลด

ความเส่ียงเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต่้อไป 
2 
(Low : L) 

5-9 
นอ้ย ระดบัท่ีพอยอมรับได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมเพื่อป้องกนั

ไม่ใหค้วามเส่ียงเคล่ือนยา้ยไปยงัระดบัท่ียอมรับไม่ได ้

1 
(Least :L) 

1-4  
นอ้ยท่ีสุด ระดับท่ียอมรับได ้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียงไม่

ตอ้งมีการจดัการเพ่ิมเติม 

5 1X5 2X5 3X5 4X5 5X5 
4 1X4 2X4 3X4 4X4 5X4 
3 1X3 2X3 3X3 4X3 5X3 
2 1X2 2X2 3X2 4X2 5X2 
1 1X1 2X1 3X1 4X1 5X1 
 1 2 3 4 5 

ผลกระทบ 
5=สูงมาก 
4=สูง 
3=ปานกลาง 
2=นอ้ย 
1=นอ้ยมาก 



 
หมายเหตุ 

1. ตวัเลขในตาราง คือ ล  าดบัท่ีความเส่ียงจากแบบฟอร์มท่ี 2 ตามคะแนนสูงสุดของผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
2. ความเส่ียงในระดบัสูงและสูงมาก น ามาวางแผนบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management: ERM) 
3. ความเส่ียงระดบัปานกลางลงไป  น าไปท าการควบคุมภายใน (Internal Control: IC) 

 
 



แบบฟอร์มที่ 4 บัญชีความเส่ียง (Risk Profile) 
 

 

บัญชีความเส่ียงที่มรีะดับความเส่ียงสูงมาก 
ล าดบัที่ความเส่ียง ความเส่ียง ผู้รับผดิชอบความเส่ียง ผู้ควบคุมก ากบั 

1. นกัศกึษาสอบใบประกอบวิชาชีพผา่น 100 %
ภายใน 1 ปี 

ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

ฝ่ายบริหารและ
ประกนัคุณภาพ 

    
  

บัญชีความเส่ียงที่มรีะดับความเส่ียงสูง 

ล าดบัที่ความเส่ียง ความเส่ียง ผู้รับผดิชอบความเส่ียง ผู้ควบคุมก ากบั 
1. จ านวนผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการ

คดัเลือกสู่การเป็นนกัศกึษาพยาบาลมีจ  านวนลดลง 
ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

ฝ่ายบริหารและ
ประกนัคุณภาพ 

    
 

Internal Control: IC 
บัญชีความเส่ียงที่มรีะดับความเส่ียงปานกลาง 

ล าดบัที่ความเส่ียง ความเส่ียง ผู้รับผดิชอบความเส่ียง ผู้ควบคุมก ากบั 
1. อาจารยป์ระจ ามีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนนอ้ย ฝ่ายบริหารและประกนั

คุณภาพ 
ฝ่ายบริหารและ
ประกนัคุณภาพ 

    
 

Internal Control: IC 
บัญชีความเส่ียงที่มรีะดับความเส่ียงน้อย 

ล าดบัที่ความเส่ียง โครงการ/กระบวนการความเส่ียง ผู้รับผดิชอบความเส่ียง ผู้ควบคุมก ากบั 
    
    
 

Enterprise Risk Management:ERM 



แบบฟอร์มที่ 5 แผนการบริหารความเส่ียงของคณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยับัณฑติเอเชีย 

ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

 
 

(๑) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

(๒) 

ปัจจยัความ
เส่ียง/สาเหตุ 

 
 
 

(๓) 

ประเภทความ
เส่ียงตามหลกั 

COSO 
(S,O,R,C) 

 
         (๔) 

ประเภทความเส่ียง
ตามหลกัธรรมา 
ภิบาล (G1-G10) 
 
 

(๕) 

การประเมนิค่าความ

เส่ียงก่อนการมี

กจิกรรมควบคุม (๖) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

 
 

(๗) 

มาตรการ
ควบคุมความ

เส่ียง 
 
 

(๘) 

วธิีการ
จดัการความ

เส่ียง 
 
 
 

(๙) 

ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 

(๑๐) 

L I D = (LX I) 

1. นกัศกึษาสอบ

ใบประกอบ

วิชาชีพผา่น 

100 %ภายใน 

1 ปี 

-การเตรียมตวั

ก่อนสอบมี

นอ้ย 

  

O G๑,G๒ 5 4 20=(5x4) สูงมาก -มีกระบวนการ

ในการเตรียม 

นศ.ในการสอบ

ใบประกอบ 

-มีการติดตาม

และประเมินผล

อยา่งใกลชิ้ด 

 

 

-การเตรียม

ตวัก่อนสอบ

เช่นการติว 

-การจดัสอบ 

comprehens

ive 

ฝ่ายวชิาการ

และฝ่าย

กจิการนศ. 



ล าดบัที่
ความ
เส่ียง 

 
 

(๑) 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

(๒) 

ปัจจยัความ
เส่ียง/สาเหตุ 

 
 
 

(๓) 

ประเภทความ
เส่ียงตามหลกั 

COSO 
(S,O,R,C) 

 
         (๔) 

ประเภทความเส่ียง
ตามหลกัธรรมา 
ภิบาล (G1-G10) 
 
 

(๕) 

การประเมนิค่าความ

เส่ียงก่อนการมี

กจิกรรมควบคุม (๖) 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

 
 

(๗) 

มาตรการ
ควบคุมความ

เส่ียง 
 
 

(๘) 

วธิีการ
จดัการความ

เส่ียง 
 
 
 

(๙) 

ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 

(๑๐) 

L I D = (LX I) 

2. จ านวน

ผูส้มคัรท่ีมี

คุณสมบติั

เหมาะสมใน

การคดัเลือกสู่

การเป็น

นกัศกึษา

พยาบาลมี

จ  านวนลดลง 

-ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยตาม

เศรษฐกิจโลก 

-ทางเลือกในการ

เรียนตามที่ต่างๆ

มีมากข้ึน

โดยเฉพาะ

การศึกษาดว้ย

ตนเองผ่านโซ

เชียล 

S,O G๑,G๒ 4 4 16 =(4x4) สูง -มีการ

ประชาสมัพนัธ์

เชิงรุกมากข้ึน 

-เสนอทางเลือก

หรือขอ้เสนอ

ต่างๆใหเ้กิด

ความสนใจใน

การศึกษา  

 

-การการ

ประชาสมั 

พนัธ ์

-การเสนอ

ใหท้างเลือก

ต่างๆ 

ฝ่ายวชิาการ

และฝ่าย

กจิการนศ. 

 



ค าอธบิายตวัย่อ 
S = ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   O = ความเส่ียงด้านการด าเนนิงาน (Operation Risk) 

R = ความเส่ียงด้านการรายงาน (Reporting Risk)   C = ความเส่ียงด้านการปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

G1-G10 = ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล   L = โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood:L)     

I = ผลกระทบ (Impact:I)     D = ระดับความเส่ียง (Degree of Risk: D) 

 

หมายเหตุ: ความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงและสูงมาก น ามาวางมาตรการการจดัการความเส่ียงเพิ่มเติม /ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 6   การตดิตามการจดัการความเส่ียง ประจ าปี ……2561…………………   
หน่วยงาน……………ฝ่ายวชิาการ / ฝ่ายกจิการนกัศึกษา/ฝ่ายบริหารและประกนัคุณภาพ…………… 
ความเส่ียง…นกัศกึษาสอบใบประกอบวิชาชีพผา่น 100 % ภายใน 1 ปี………………… 
 

ล าดับที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง /
สาเหตุ 

มาตรการในการ
จัดการความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม
ก ากับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

ก่อน
ด าเนินการ
มาตรการใน
การจดัการ
ความเส่ียง 

หลงั
ด าเนินการ
มาตรการ
ในการ
จดัการ

ความเส่ียง 

1. นกัศึกษาสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ

ทางการพยาบาล

ผ่าน 100 %ภายใน 

1 ปี 

-การเตรียมตวั

ก่อนสอบมี

นอ้ย 

  

-มีกระบวนการใน

การเตรียม 

นศ.ในการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเช่น

การติว 

-การจดัสอบ 

comprehensive 

-มีการติดตามและ

ประเมินผลอยา่ง

ฝ่ายวิชาการ

และฝ่าย

กิจการนศ. 

ฝ่ายบริหาร

และประกัน

คุณภาพ 

4 ปี  
 

จากการ
ด าเนิน
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
สอบใบใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
ทางการ
พยาบาลผ่าน

20 12 



ล าดับที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง /
สาเหตุ 

มาตรการในการ
จัดการความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม
ก ากับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

ก่อน
ด าเนินการ
มาตรการใน
การจดัการ
ความเส่ียง 

หลงั
ด าเนินการ
มาตรการ
ในการ
จดัการ

ความเส่ียง 

ใกลชิ้ด ทั้งหมด 9คน 
คิดเป็นร้อยละ 
15 

2. จ านวนผูส้มคัรที่มี

คุณสมบติั

เหมาะสมในการ

คดัเลือกสู่การเป็น

นกัศึกษาพยาบาล

มีจ านวนลดลง 

 

 

 

-ภาวะ

เศรษฐกิจ

ถดถอยตาม

เศรษฐกิจโลก 

-ทางเลือกใน

การเรียน

ตามที่ต่างๆมี

มากข้ึน

โดยเฉพาะ

การศึกษาดว้ย

มีการประชาสัมพนัธ์

เชิงรุกมากข้ึน 

-เสนอทางเลือกหรือ

ขอ้เสนอต่างๆใหเ้กิด

ความสนใจใน

การศึกษา  

 

ฝ่ายวิชาการ

และฝ่าย

กิจการนศ. 

ฝ่ายบริหาร

และประกัน

คุณภาพ 

1 ปี  
 

จากการ
ด าเนินการรับ
นกัศึกษาในปี
การศึกษาที่
สภาการ
พยาบาล
รับรองใหรั้บ
นกัศึกษาได้
ทั้งหมด 90คน 
สามารถรับ
นกัศึกษาได้

16 7 



ล าดับที่
ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง /
สาเหตุ 

มาตรการในการ
จัดการความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม
ก ากับ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

ก่อน
ด าเนินการ
มาตรการใน
การจดัการ
ความเส่ียง 

หลงั
ด าเนินการ
มาตรการ
ในการ
จดัการ

ความเส่ียง 

ตนเองผ่านโซ ครบตาม
จ านวนท่ีตั้งไว ้

3. อาจารยป์ระจ ามี

ต าแหน่งทาง

วิชาการมีจ านวน

นอ้ย 

-เศรษฐกิจที่มี

การชะลอตวั 

-งบประมาณ

ที่ค่อนขา้งสูง

ประกอบกบั

ทางวิทยาลยั

ยงัมีการ

สนบัสนุน

ดา้นทุนนอ้ย

เน่ืองจากมี 

-สร้างแรงจูงใจใน

การท าต าแหน่ง

วิชาการ 

-มีแนวทางในการ

สนบัสนุนทั้งทางตรง

และทางออ้ม 

ฝ่ายบริหาร

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายบริหาร

และประกัน

คุณภาพ 

1 ปี  
 

จากการ
ด าเนินงาน
พบว่ามี
จ านวน
อาจารยท์ี่มี
ต  าแหน่งทาง
วิชาการ
ทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 
11.11  

12 5 

 



 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

    

   ยงัไม่ไดด้  าเนินการ 

 X ล่าชา้กว่าก  าหนด 
   อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

 เสร็จตามก าหนด 
 

หมายเหตุ : มาตรการในการจดัการความเส่ียง คือ มาตรการในการจดัการความเส่ียงท่ีมีอยูแ่ละมาตรการในการจดัการความเส่ียงท่ีเพิ่มเติม / ปรับปรุง 
 


