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คานา
แผนบริหารความเสี่ยง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา
2563 จัดท าขึ้น เพื่ อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติง านในการดาเนินงานการบริหารความเสี่ ยงของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้ง องค์ก ร
รวมทั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรของ คณะพยาบาลศาสตร์มีความเข้าใจในเรื่องบริหารความเสี่ยงและสามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
คณะกรรมการประกันคุณภาพและความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Page 2

สารบัญ
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บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ทีค่ าดว่าจะเกิดขั้นในปีการศึกษา 2563
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ ความมี
ประสิ ทธิภ าพ ความคุ้ม ค่าในเชิ งภารกิจแห่ง รั ฐ การลดขั้น ตอนการปฏิบัติ ง าน การลดภารกิจและยุ บเลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนอง ความต้ องการของประชาชน มีผู้รั บผิด ชอบต่อ ผลของงานการปรับ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบั ติราชการ ทั้ง นี้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนด
มาตรการกากับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีค ณะผู้ประเมิน
อิสระดาเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บ ริก าร ความพึง พอใจของประชาชน ผู้รั บบริ การ ความคุ้ มค่ าในภารกิจ ทั้ง นี้ต ามเกณฑ์ วิธี การ และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
สานั กงานการตรวจเงิน แผ่น ดิ น (สตง.) ระเบี ยบว่ าด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัย นามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็น
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิ ดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
กาหนดให้คณะและมหาวิทยาลัยดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตาม พันธกิจ
ของคณะและมหาวิทยาลั ยและให้ร ะดับ ความเสี่ย งลดลงจากเดิม และยั ง สอดคล้อ งกับ เกณฑ์ การรับ รอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 ตังบ่งชี้ข้อที่ 1 การบริหารองค์กร ข้อ 3 ที่กาหนดให้มี
ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงไว้ด้วย
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
ทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล
1.2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล
2. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล
3. บริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและธรรมาภิบาล
1.2.3 อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติง านได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั กษะการใช้เ ทคโนโลยีด้า น
สุขภาพ กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้
1.2.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์
1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการ
และเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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1.2.10 เป้าประสงค์ (Objectives)
1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และความต้องการของตลาดสุขภาพ
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและ
ประเทศ
3. การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่นและเพิ่มคุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
ยั่งยืน
1.2.11 ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Key Results - KR)
1. นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
2. ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การพัฒนากาลังคน เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการในชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ
4. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. อนุรักษ์สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและนาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
6. รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
1.2.12 กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อในคณะ
2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วย
เทคโนโลยี
3. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของบัณฑิต
4. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลด
ช่องว่างทางสังคม
6. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ
7. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
8. พัฒนากาลังคน เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการในชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ
9. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดในเกิด
คุณค่าเพิ่ม

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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11. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เกิดรายได้
12. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน
พร้อมประเมินผล การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รวมทั้ง เกณฑ์ การประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บอุด มศึก ษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้ห น่วยงาน
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจั ยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะพยาบาลศาสตร์จึงกาหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของคณะโดยครอบคลุม
พันธกิจทุกด้าน
2. ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของคณะทุ ก ระดั บ ต้ อ งตระหนั ก ให้ ความส าคั ญ และมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ย งและการควบคุ ม ภายใน จะด าเนิ น การอย่ า ง
เหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวขี้วัดความสาเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนิ นงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ ตามวัต ถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ จึง ได้ก าหนดวั ตถุป ระสงค์ ตัว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่อให้คณะพยาบาล
ศาสตร์สามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยง ป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ
ที่ยอมรับได้
2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การดาเนินงานจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.1 ร้อยละของประเด็นความ ร้อยละ 100
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึ้นต่อปี

พิจารณาจากความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึ้นต่อปี

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
กาหนด

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจานวนของงาน
ที่ดาเนินการควบคุมภายใน
ตามงานมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต.ค. – พ.ย. 62 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
พ.ศ. 2563
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 62 – ม.ค. 62 คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. จัดทาร่างแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ก.พ. 63
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2563
4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
มี.ค. 63
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับความ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
เห็นชอบ
5. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
เม.ย. 63
คณาจารย์ได้รับทราบ หรือรับรู้แผน
งบประมาณ พ.ศ. 2563
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
6. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เม.ย.- ก.ย. 63
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
7. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
มี.ค. 63
ผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
บริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
พ.ศ. 2563
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 และ
- รอบ 6 เดือน
12 เดือน
-รอบ 12 เดือน
ก.ย. 63
8. รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
เม.ย. 63
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
บริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
ศาสตร์รับทราบ รายงานผลการ
พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
ดาเนินงานตามแผน
พยาบาลศาสตร์เพื่อทราบ
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
- รอบ 6 เดือน
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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กิจกรรม
9. รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อทราบเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
10. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
11. เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ที่ประชุมทราบ

ระยะเวลา
ก.ย. 63

ผลผลิต/ผลลัพธ์
มติการพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์

ก.ย. 63

แผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ก.ย. 63

ประชาคมรับทราบผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

2) ปฏิทินการดาเนินงานควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 1
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ต.ค. – พ.ย. 62 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บริหาร ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. จัดทา (ร่าง) แผนการควบคุมภายในระดับ
ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. นา (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ผนวกเข้าในเล่ม
ก.พ. 63
(ร่าง) แผนการควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2563 ได้รับความเห็นชอบ
4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มี.ค. 63
แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณบดี และ
ควบคุมภายใน ประจาปี
คณะกรรมการอานวยการและกากับนโยบายคณะ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ
พยาบาลศาสตร์เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ความเห็นชอบ
5. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มี.ค. 63
ส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน
6. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
ผู้เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินงานตามแผน
7. ดาเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการดาเนินงาน
8. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2)
9. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6
เดือน) ต่อคณะกรรมการอานวยการและกากับ
นโยบายคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อทราบ

10. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้กับกองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง
11. รายงานผลการดาเนินงานตามแผน การควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12
เดือน) ต่อคณะกรรมการอานวยการและกากับ
นโยบายคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อพิจารณา ให้

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระยะเวลา

มี.ค. 63

ต.ค. 62-ก.ย. 63

เม.ย. 63
ก.ย. 63
มี.ค. 63

ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วยงานหรือประชาคมได้
รับทราบ และรับรู้แผนการ
ควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 6 และ 12
เดือน
คณะกรรมการอานวยการและ
กากับนโยบายคณะพยาบาล
ศาสตร์รับทราบ รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
จัดส่งภายในระยะเวลาที่
กาหนด

เม.ย. 63
ก.ย. 63
ก.ย. 63

มติการพิจารณารายงานการผล
การดาเนินงานตามแผน การ
ควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ
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กิจกรรม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

12. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุม
ภายใน ในปีถัดไป (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ระยะเวลา

ก.ย. 63

ผลผลิต/ผลลัพธ์
12 เดือน) ของคณะกรรมการ
อานวยการและกากับนโยบาย
คณะพยาบาลศาสตร์
แผนการควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO :Committee of Sponsoring Organizations of the
Trade way Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นาแนวคิด
เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวช้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควร
คานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้นี้จะนาไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการ
จะไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้ งปัจ จัยภายใน และปัจ จัยภายนอกเป็น ส่วนประกอบในการดาเนิน การ
วิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ส่วน ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางาน
ข้อมูล/ระบบ สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจ จั ย ภายนอก หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม การเกิ ด ได้ โ ดยองค์ก ร เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับ
องค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
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ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนา
การตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
เกี่ยวช้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติง านโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุ คลากร ซึ่งส่ง ผลต่อการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ
การควบคุม ค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เป็ นความเสี่ย งเนื่อ งจากความไม่ชั ดเจน ความไม่ ทัน สมั ยหรือ ความไม่ ครอบคลุม ของนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญ ญา การร่างสัญญาที่ไ ม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจาก ส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้วจะต้องนาแนวคิด
เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวช้องในแต่ละด้านมา เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดขอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กาหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่ง
กาหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ ในเชิง
ปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มี ข้อมูลตัวเลข หรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ลาหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลเซิงพรรณนาไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิง
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คุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้
กาหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความ รุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อ
การดาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการน่าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสีย หายจากความเสี่ยง เพื่อให้ เห็นถึง ระดับของความเสี่ยงที่ แตกต่างกัน ทาให้ สามารถก าหนดการ
ควบคุมความ เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มี'จากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่ง มี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.4 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน่ามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่ มีผลต่ อองค์ กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุ มในแต่ละสาเหตุข องความเสี่ ยงที่ ส าคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความ เสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง ตามลาดับ จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีร ะดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไ ด้จากการ
พิจารณาจัด ระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง =
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood X Impact) ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับ
คะแนน
ความหมาย
ความเสี่ยงสูงมาก
20-25
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
ความเสี่ยงสูง
10-16
ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง
ความเสี่ยงปานกลาง
5-9
ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับ
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ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

3-4
1-2

ความเสี่ยงน้อย
ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
ไม่ต้องทาอะไร

ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้ห ลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้
4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เซ่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ดาเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใด ๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง
ระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้
3.3 การหลีกเสี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความ เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดาเนินงาน
หรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การลดขนาดของงาน
ที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอน
ไปให้ ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอก มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อ ได้ป ระเมินความเสี่ย งและกาหนดกลยุ ทธ์ใ นการจั ดการความเสี่ยงแล้ว จึง ด าเนิ นการกาหนด
กิจกรรมหรือ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่ เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยัง ต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กาหนด ต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคย ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับ ผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการ
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บริหารความเสี่ยงให้กับ ผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิ ทธิผล และมีการปฏิบัติจริง
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ดาเนินการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยความ
เสี่ยงทั้ง ภายในและภายนอกที่ส่ งผลให้เกิดความเสี่ยงของคณะฯ ซึ่ง มีความเห็นว่าคณะฯ มีปัจจัยเสี่ยงตาม
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โอกาส
(1)
1
การส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับ
1
การอบรมนวัตกรรมการเรียน
การสอนเชิงลึกในรูปแบบ
หลักสูตร CDIO, STEM,
Finland Model,
Innovation Teaching ต่า
กว่าเป้าหมาย
1
การนานวัตกรรมการเรียนการ
2
สอน (Active learning) ไปใช้
ในการเรียนการสอนต่ากว่า
เป้าหมาย
1
ความพึงพอใจของนักศึกษา
3
ด้านสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศของการเรียนรู้ต่า
กว่าเป้าหมาย
1
นักศึกษาลาออกกลางคัน
3
2
งานวิจัยแล้วเสร็จไม่ทัน
4
กาหนดเวลา
2
การส่งเสริมอาจารย์ทา
4
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
กับหน่วยงานภายนอกไม่เป็น

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผลกระทบ
(2)
3

ผลลัพธ์
ระดับความ
(3)=(1)X(2) เสี่ยง (4)
3
เสี่ยงน้อย

3

6

เสี่ยงปาน
กลาง

2

6

เสี่ยงปาน
กลาง

5
2

15
8

2

8

เสี่ยงสูง
เสี่ยงปาน
กลาง
เสี่ยงปาน
กลาง
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1

ตามเป้าหมาย
ความไม่ปลอดภัยของ
นักศึกษาจากการเดินทาง
ออกไปเรียนภายนอก
มหาวิทยาลัย
จานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
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โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ผลลัพธ์
ระดับความ
(3)=(1)X(2) เสี่ยง (4)

3

5

15

เสี่ยงสูง

3

5

15

เสี่ยงสูงมาก
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสาคัญ (Key Risks) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563
ลาดับ ประเด็นความเสี่ยง
หลัก

1.

2.
3

4.

5

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก
(กระบวนการ)
ด้านทรัพยากร
(กระบวนการ)
ด้านกลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์)

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักศึกษาลาออกกลางคัน

จานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของสภาวิชาชีพ
ความไม่ปลอดภัยของนักศึกษาจาก
การเดินทางออกไปเรียนภายนอก
มหาวิทยาลัย
ด้านการปฏิบัติงาน การส่งเสริมอาจารย์ทาผลงานวิจัย
(กระบวนการ) สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์กับหน่วยงานภายนอกไม่
เป็นตามเป้าหมาย
ด้านการปฏิบัติงาน งานวิจัยแล้วเสร็จไม่ทันกาหนดเวลา
(กระบวนการ)

โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์
ระดับ
(1)
(2)
(3) ความเสี่ยง
=
(4)
(1)X(2)
4
5
20
สูงมาก

3

5

15

เสี่ยงสูง
มาก
เสี่ยงสูง

3

5

15

4

2

8

เสี่ยงปาน
กลาง

4

2

8

เสี่ยงปาน
กลาง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาเกณฑ์ในเชิ งปริมาณและในเชิง คุณภาพที่จะเหมาะสมกับประเภทความเสี่ยง
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่า ง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร ซึ่ง มีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ
สาหรับความเสี่ยงที่นามาพิจารณา มีดังนี้
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ตารางเกณฑ์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง
ด้าน/ความเสี่ยง
เกณฑ์โอกาส
คาอธิบาย
โอกาส
ในการเกิด
1. ด้านเหตุการณ์ภายนอก
1.1 นักศึกษา
มีโอกาสเกิดร้อย
สูงมาก
ลาออกกลางคัน
ละ 1
มีโอกาสเกิดร้อย
สูง
ละ 3
มีโอกาสเกิดร้อย
ปานกลาง
ละ 5
มีโอกาสเกิดร้อย
ละ 8
มีโอกาสเกิดร้อย
ละ 10 และ
มากกว่า
1.2 ความไม่
มีโอกาสที่อาจ
สูงมาก
ปลอดภัยของ
เกิดขึ้นทุกวัน
นักศึกษาจากการ
เดินทางออกไป
มีโอกาสที่อาจ
สูง
เรียนภายนอก
เกิดขึ้นทุกสัปดาห์
มหาวิทยาลัย
มีโอกาสที่อาจ
ปานกลาง
เกิดขึ้นทุกเดือน

ระดับ

1

น้อยมาก

2

น้อย

3

ปานกลาง

4

สูง

5

การบริหารหลักสูตร

สูงมาก

5

มีผู้ทุพพลภาพ หรือ
ได้รับอันตรายถึง
ชีวิต
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เล็ก น้อยจานวน
มากต้องเข้ารับการ
รักษาในคราว
เดียวกัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อยส่งผลต่อ
สุขภาพน้อย
ไม่บาดเจ็บแต่ส่งผล
กระทบทางด้าน
จิตใจ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

4
3

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นทุก 3 เดือน

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นทุก 6 เดือน

น้อยมาก

1

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เกณฑ์ผลกระทบ
คาอธิบาย
ผลกระทบ ระดับ
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