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นโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 

2561 หมวด 4 การบัญชี  การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อให้การดำเนิน การเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับนำการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญ  และการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง  

2. ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือลดความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานตาม
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของกลุ่มงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไป 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับวิทยาลัย ดำเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย จัดลำดับความสำคัญ 
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงขององค์กร  ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารค วามเสี่ยง และ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ 

4. ร่วมพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ  
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตาม

ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เสนอต่อผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบ ริหารวิทยาลัยฯ
อย่างต่อเนื่อง 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช ตามคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่ 
14/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
1.2  กำกับให้มกีารดำเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่ 

รับผิดชอบ  
1.3  กำกับติดตามผล และสอบทานการนำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทั้งที่เป็นการเงิน และไม่ใช่การเงิน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 

1.4 ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย หัวหน้างานตัวแทนของกลุ่มงานทุกงาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
2.1 ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 

  2.1.1  ร่วมกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง   
   2.1.2  รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ของแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ที่
ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting 
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 

  2.1.3  วิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง    
  2.1.4  ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง   
  2.1.5  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสูงขององค์กร   
  2.1.6  การติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินการ 

  2.2 ทบทวน/จัดวางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  และเผยแพร่
ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 
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 2.3  ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
  2.4 กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
เสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง) 
  2.5  จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้แก่ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1)  รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ว ค.2) รายงาน  
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ครอบคลุม  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และแบบ
ติดตาม ปค.5  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดนโยบายความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
 ขั้นตอนที่  ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Identification) โดยแต่ละกลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) นำข้อมูลมาวิเคราะห์
เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การะบุความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Risk)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)   ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจดัลำดับความเสี่ยง (Risk Measurement and Risk Prioritization) คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงร่วมกันประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 
  ระดับต่ำ (ระดับคะแนน  1-3) คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม  

 ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน 4-8) คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้  
 ระดับสูง (ระดับคะแนน  9-14)  คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  
 ระดับสูงมาก (ระดับคะแนน 15-25) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที  

นำมาจัดลำดับความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางแผน และดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง (Risk response) ทั้งในรูปของการหลีกเลี่ยง (Avoiding) การแบ่งปัน 
(Sharing) การลด (Reducing) การยอมรับ (Accepting )  
 ขั้นตอนที่ 4  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
 ขั้นตอนที่ ๕  การติดตามผลพร้อมรายงาน (Monitoring)  
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ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนการ และเป้าหมาย  
คือ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเท่ากับ 4 โดย 

 ระดับท่ี 1 มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ     
ทั้งระดับแผนงาน และโครงการ 

ระดับท่ี 2 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 ระดับท่ี 3 มีรายงานส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด      
 ระดับท่ี 4 ระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนลดลงหรือหมดไป 
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 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร  จากการรายงานปีงบประมาณ  2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

รุนแรง 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

ความเสี่ยง
ด้าน 

ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  
ปี พ.ศ. 2563 

เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่
สำเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรกำหนด
เนื่องจากนักศึกษามีผล
การเรียนต่ำกว่า 2.50  
ผู้รับผิดชอบ  
งานวิชาการและงาน
กิจการนักศึกษา 
 

4 4 
คุณภาพ

การศึกษา 

16 สูงมาก กลยุทธ์ 
(Strategic 

Risk) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
-การปรับรูปแบบการเรียน
เป็นการเรียน online 
-นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีผล
การเรียนอ่อนตั้งแต่ก่อน
รับเข้า 
-การเตรียมความพร้อมใน
ภาพรวมอาจไมส่อดคล้อง
กับความต้องการรายบุคคล 
โดยเฉพาะนศ.ที่เรียนอ่อน 
-การจัดการเรียนการสอน
ไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การเรียนรู้ (Style) ของ
นักศึกษาแต่ละคน
เนื่องจากขาดการประเมิน 

จากากรรายงานปีงบประมาณ 
2563 มีนักศึกษาผลการเรียนต่ำ
กว่า 2.50 จำนวน 45 คน (รุ่น 
69 จำนวน 4 คน  รุ่น 70 
จำนวน 41 คน) 
หลังการดำเนินงานในรอบ 12 
เดือน ปีงบประมาณ 2563 
พบว่ามีนักศึกษาแนวโน้มต่ำกว่า 
2.5 ดังนี ้
-รุ่น 69 เดิมมีรายงาน 4 คน 
ปัจจุบันมีจำนวน 2 คน และยังคง
ต้องเฝ้าระวัง 3 คน (รายเก่า 2 
คน  รายใหม่ 1 คน) 
-รุ่น 70 เดิมมีรายงาน 41 คน 
ปัจจุบันมีจำนวน 39 คน และมี
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ความเสี่ยง
ด้าน 

ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  
ปี พ.ศ. 2563 

และวิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้ของ
นักศึกษารายบุคคลทำจึง
ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
-นักศึกษาไม่สามารถจัดการ
ความเครียดจากการเรียน
ของตนเองได้โดยเฉพาะนศ.
กลุ่มเสี่ยงสูง โดยสาเหตุของ
ความเครียด เช่น วิธีการ
สอนของอาจารย์ การสอบ  
การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม
และการเรียน  

เพ่ิมจำนวน 7คน รวม 46 คน 
นักศึกษาท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 คน 
(รายเก่า 1 คน รายใหม่ 1 คน) 
- รุ่น 71 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 51 
คน 
รวมเป็น 99 คน เฝ้าระวัง 5 คน 
 

เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงิน
งบประมาณเนื่องจาก
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน/ราย
ไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบ 
งานการเงินและบัญชี 

4 
 

4 
ด้านองค์กร 

 

16 
 

สูงมาก การรายงาน 
(การเงิน) 

(Reporting 
Risk)/นโยบาย 

ระเบียง
ข้อบังคับ

(Compliance 
Risk) 

-สถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิท 19 ทำให้
บางโครงการไม่ได้
ดำเนินการหรือปรับการ
ดำเนินการ จึงไม่มีการ
เบิกจ่าย/เบิกจ่ายลดลง 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
2563 ยังพบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
ไตรมาส 1= 10.06 
ไตรมาส 2= 22.23 
ไตรมาส 3= 26.40 
เหลือ 73.60% 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2563) 
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ความเสี่ยง
ด้าน 

ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  
ปี พ.ศ. 2563 

เสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจาก
สภาพแวดล้อมใน
วิทยาลัยไม่ปลอดภัย  
ผู้รับผิดชอบ 
งานอำนวยการ 

4 
 

3 
 

12 
 

สูง การปฏิบัติงาน 
(Operational 

Risk) 

-สภาพอาคารหอพัก มี
อายุการใช้งานนานจน
มูลค่าทรัพย์สินเป็น 1 
บาท 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
2563 พบรายงานเกี่ยวกับการ
รายงานเหตุเกี่ยวกับความไม่
ปลอดภัย 12เหตุการณ์ 

เสี่ยงต่อได้รับอันตรายการ  
ฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา/อาจารย์ (เช่น
การติดเชื้อ อุบัติเหตุเข็ม
ทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ฯลฯ) 
ผู้รับผิดชอบ 
งานวิชาการ 

3 
 

3 
คุณภาพ

การศึกษา 

9 สูง 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
(Operational 

Risk) 

เนื่องจากมีการระบาดของ
โรคโควิดทำให้มีความ
จำเป็นที่ต้องเรียนออนไลน์
ทำให้การฝึกทดลองลดลง
ทำให้นักศึกษาขาดทักษะ/
ความชำนาญการปฏิบัติ
พยาบาล 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
2563 พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์
เพ่ิมข้ึนจากเดิมแต่มีปัจจัยภายนอก
สถานการณ์โควิท19 ต้องปรับการ
เรียนการสอนทำให้นักศึกษาอาจมี
ทักษะลดลง 
-การติดตามนศ.ที่ได้รับการรักษา
เชื้อวัณโรค ระยะแฝง ทั้ง 6 ราย 
พบว่า 5 ราย 

เสี่ยงต่อจำนวนเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด 
 
  

3 3 
คุณภาพ

การศึกษา 

9 สูง กลยุทธ์ 
(Strategic 

Risk) 

-ลักษณะงานวิจัยที่อาจารย์
ผลิตไม่ตอบสนองนโยบาย
ระดับประเทศทำให้ไม่ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนทุนวิจัย
จากภายนอก 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
2563 มีจำนวนเงินทุน 
ภายใน เท่ากับ 487,800 บาท  
ภายนอก เท่ากับ 516,999 บาท 
รวม 1,004,799 บาท คิดเป็น 
18,269.07 บาท/คน 
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ความเสี่ยง
ด้าน 

ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  
ปี พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

-การขอทุนภายนอกต้องทำ
ในรูปเครือข่ายของการทำ
วิจัยจึงจะสามารถขอทุนได้ 
-แหล่งทุนวิจัยภายนอก
เน้นการวิจัยในชุมชน
มากกว่าการวิจัยในคลินิก 

(เป้าหมาย คือ 50,000 บาท/
คน) 

เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติ
ใหม่/โรคอุบัติซ้ำ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานวิชาการ หัวหน้า
ภาควิชาทุกภาควิชา 

1 
 

5 
องค์กร 

5 ปานกลาง การปฏิบัติงาน 
(Operational 

Risk) 

-เนื่องจากมีการระบาดของ
โรคโควิด 

 

เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
(สินค้าและการก่อสร้าง) 
ผู้รับผิดชอบ 
งานอำนวยการ งานพัสดุ  
 

1 4 
องค์กร 

4 ปานกลาง นโยบาย 
ระเบียบ
ข้อบังคับ

(Compliance 
Risk) 

-บุคลากรมีความความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุน้อย และ
บุคคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัพัสดุมีจำนวนน้อย
โดยเฉพาะอัตรากำลังที่
เป็นข้าราชการ ใน
ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
2563 ยังพบรายงาน 2 เหตุการณ์
โดย 1 เหตุการณ์แก้ไขได้ก่อน
ดำเนินการ และ 1 เหตุการณ์ไม่
สามารถดำเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มี
แนวโน้นผลการเรียนต่ำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาผลการเรียนของ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มการเรียน
ต่ำ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร
กำหนด 

 

เสี่ยงต่อการจบ
ไม่เป็นไปตามที่
หลักสูตร
กำหนด
เนื่องจาก
นักศึกษามี
แนวโน้มผลการ
เรียนต่ำกว่า 
2.50 
รวมจำนวน 
106 คน 
(ปีการศึกษา 
2562)  

 

-มีแนวทางการ
ช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มผลการ
เรียนต่ำกว่า 
2.50 ในคู่มือวัด
ประเมินผล 
- มีระบบและ
กลไกการ
ควบคุมดูแลการ
ให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 

มีการควบคุมไม่
เพียงพอเนื่องจาก
กิจกรรมการ
ช่วยเหลือนักศึกษา
มีแนวโน้มผลการ
เรียนต่ำกว่า 2.5 
ยังไม่ชัดเจน  และ
ไม่เฉพาะเจาะจง  
แต่เป็นกิจกรรมที่
พัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวม  มีการ
ติดตามช่วยเหลือ
นักศึกษาโดย
อาจารย์ประจำชั้น  
หัวหน้างานกิจการ

เสี่ยงต่อนักศึกษา
ไม่สำเร็จ
การศึกษาตามที่
หลักสูตรกำหนด
เนื่องจาก
นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ำกว่า 2.5 
 โดยปีการศึกษา 
2562 ข้อมูล ณ 
เดือน มิถุนายน 
2563  มีจำนวน
เพ่ิมมากข้ึนรวม
จำนวน 99 คน 
ดังนี้ 

1) ประสานงานกับ
งานจัดการศึกษาใน
การแจ้งรายชื่อ
นักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรในปี
การศึกษา 2562  
น้อยกว่า 2.50 
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
คือ อาจารย์ประจำ
ชั้น หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

-รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มวิชาการ   
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
- หัวหน้าภาค 
-อาจารย์รับผิด 
ชอบรายวิชา
และอาจารย์
ผู้สอนทุกชั้นปี 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

นักศึกษา  หัวหน้า
ภาควิชาฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
(รายครอบครัว) แต่
ความช่วยเหลือยัง
ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้  

 

-รุ่น 69 มีจำนวน 
2 คน และยังคง
ต้องเฝ้าระวัง 3 
คน 
-รุ่น 70 มีจำนวน
เพ่ิมข้ึนเป็น46 
คน เฝ้าระวัง 
จำนวน 2 คน 
รวม 48 คน 
- รุ่น 71 มี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 
51 คน 
รวมเป็น 99 คน 
เฝ้าระวัง 5 คน 
-ดังนั้นในปี
การศึกษา 2463 
ต้องปรับวิธีการ
ช่วยเหลือ และ
ติดตามนกัศึกษา

2) ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ประสานงานกับ
งานจัดการศึกษา
อาจารย์ประจำชั้น 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา หัวหน้า
ภาควิชา อาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือติดตาม
การพัฒนาผลการ
เรียนของนักศึกษา
ที่มีแนวโน้มมี
ปัญหาการเรียน
ตามแนวทางที่
กำหนดของ
วิทยาลัยฯ อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา (สิ้นภาค
เรียนต้นและภาค
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

เรียนปลาย) ตาม
แบบฟอร์มที่
กำหนด 
3) ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมจัดการ
แข่งขันพัฒนา
วิชาการ ระดับชั้นปี  
ผ่านระบบออนไลน์ 
(google form ปี 
1,2 ,4 Kahoot ปี 
3)  
4) ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมจัด
ห้องเรียนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มมีผลการ
เรียนต่ำ ได้ทบทวน
ความรู้โดยอาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

5) ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมสรุปผล
การดำเนินงาน 
เสนอต่อรอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาผล
การเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
6)ประเมินลักษณะ
การเรียนรู้ (Style) 
ของนักศึกษาแต่ละ
คน และส่งข้อมูลให้
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
การจัดการเรียน
การสอน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ภารกิจ 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
กิจกรรม 
การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด 
 
วัตถุประสงค์ 
ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนงาน/ตาม
เป้าหมายตามไตรมาสที่กำหนด  
 
 
 

เสี่ยงต่อการถูก
ตัดลดเงิน
งบประมาณ
เนื่องจากการ
เบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
แผน/รายไตร
มาส  
 

1 ในการทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ผู้บริหาร
ทุกกลุ่มงานควบคุม
การกำหนด
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
โครงการให้ชัดเจน 
และควบคุมการ
ประมาณ
การงบประมาณใน
แต่ละโครงการให้
ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง 
2.ควบคุมกำกับ
การดำเนิน
แผนงาน/โครงการ
ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาเพื่อให้

ไม่เพียงพอ 
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ  
2563 ยังพบ
รายงานการ
เบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 
ไตรมาส 1= 10.06 
ไตรมาส 2= 22.23 
ไตรมาส 3= 26.40 
เหลือ 73.60% 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 
25 มิถุนายน 
2563) 
 
 
 
 

การดำเนินงานใน
รอบ 12 เดือน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2563 ไม่เป็นไป
ตามแผน 
ไตรมาส 1= 
10.06 
ไตรมาส 2= 
22.23 
ไตรมาส 3= 
26.40 
คงเหลือ 73.60% 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 
25 มิถุนายน 
2563) 
แสดงถึงร้อยละ
การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่

1. ทบทวนให้มีการ
เบิกจ่ายใน
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
2564 ให้ลอดคล้อง
กับเป้าหมายรัฐบาล 
คือ  
ไตรมาส 1= 26% 
ไตรมาส 2= 54% 
ไตรมาส 3 = 77% 
ไตรมาส 4= 100% 
และควบคุมให้มีการ
จัดสรรงบประมาณ
ในแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
2564ให้ใกล้เคียง
กับการดำเนินการ
จริง 

-ผู้อำนวยการ 
-รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
วิชาการ/รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
-งานการเงิน
และบัญชี 
-หัวหน้างานทุก
งาน 
-หัวหน้าภาคทุก
ภาค 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

การจ่ายเงินเป็นไป
ตามไตรมาส 
 
3.ผู้บริหารทุก
กลุ่มงานควร
ทบทวน และ
กำกับการใช้
งบประมาณ
ภายใน 6 เดือน
แรก เพ่ือนำผล
การดำเนนิงานมา
ปรับงบประมาณ
ในรอบ 6 เดือน
หลัง 
4. งานการเงิน 
และบัญชี
ดำเนินการสรุป
รายงานการ
เบิกจ่ายทุก

 เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
รัฐบาล 

3. กำกับติดตามให้มี
การเบิกจ่าย และ
จำนวนงบประมาณ
การเบิกจ่ายในแต่ละ
โครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
4.กำกับติดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุนให้
เป็นไปตามงวดงานที่
กำหนด และให้
เบิกจ่ายแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 

กำหนดเสร็จ 
วันที่ 30 
กันยายน 
2564 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

โครงการในระยะ
6 เดือนแรก และ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกระดับ
ในองค์กรทราบ 

ภารกิจ 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
กิจกรรม 
เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัย และ
ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยในวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 
1. สภาพแวดล้อมในวิทยาลัย
เอ้ือให้บุคลากร และนักศึกษามี
ความปลอดภัย 
2. ไม่เกิดอุบัติการณ์ท่ีรุนแรงต่อ
บุคลากร และนักศึกษา 

เสี่ยงต่อการ
ได้รับอันตราย
จาก
สภาพแวดล้อม
ในวิทยาลัยไม่
ปลอดภัย  
 

1. ทบทวน ระบบ
ตรวจสอบ และ
บำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ครุภัณฑ์ 
และบริเวณ
โดยรอบวิทยาลัย 
ระบบการแจ้งเหตุ
ชำรุด/สูญหาย/
ความไม่ปลอดภัย
ต่างๆ ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
๒.จัดระบบและ
กลไกการดูแลสวน 

ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก
อุบัติการณ์ส่วน
ใหญ่เกิจากปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุม
ไม่ได้  เช่น การพบ
สัตว์เลื้อยคลาน 
สภาพอาคารที่ยัง
สร้างไม่เสร็จ  
สภาพอาคารที่มี
อายุมากเกิดความ
เสื่อมสภาพ  

ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ  
2563 พบ
รายงานเกี่ยวกับ
การรายงานเหตุ
เกี่ยวกับความไม่
ปลอดภัย 12
เหตุการณ์  โดย
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่
เป็นปัจจัย
ภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุม
ได้คือ 

1.จัดทำแผนการ
บำรุงรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัยฯ  ได้แก่  
แผนการดูแล
สนาม/การตัดต้นไม้  
แผนการซ่อม
บำรุงรักษาอาคาร/
สิ่งแวดล้อม 
2. กำกับติดตาม
การดำเนิน การ
ตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ผู้อำนวยการ 
-รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
อำนวยการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 
-งานอาคาร
สถานที่ 
-งานพัสดุ 
กำหนดเสร็จ 
วันที่ 30 
กันยายน 
2564 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

 สนาม และระบบ
สาธารณูปโภค  
ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร  
๓.ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลแต่ละ 
อาคารรับผิดชอบ
ในตรวจสอบและ
การดูแลรักษา
อาคารสถานที่ 
และเม่ือพบว่ามี
การชำรุดเสียหาย
ให้รีบรายงานให้
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
ทราบทันทีเพ่ือหา
แนวทางการแก้ไข 
๔.เร่งรัดการ
จัดทำแผนการ

-สภาพอาคาร
หอพัก มีอายุการ
ใช้งานนานจน
มูลค่าทรัพย์สิน
เป็น 1 บาท 
 
 
 
 
 

3. ตั้งแต่
คณะทำงานเพ่ือ
สำรวจพื้นที่ 
วางแผน  ออกแบบ
การก่อสร้างอาคาร
หอพัก ทดแทน
อาคารหลังเก่าท่ี
ชำรุด  และ
จัดเตรียมคำขอ
งบประมาณในการ
ก่อสร้างหอพัก 
ทดแทนอาคารหลัง
เก่าท่ีชำรุด  จำนวน 
1 หลัง เพื่อรับการ
จัดสรรงบลงทุนใน
ปีงบประมาณ 
2565 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ก่อสร้างอาคาร
หอพักนักศึกษา
ใหม่เพ่ือทดแทน
อาคารหอพักเดิม
ที่เสื่อมสภาพ 
๕.ตรวจ เช็ค
ความพร้อมของ
อุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
อย่างต่อเนื่อง 
6. ปรับปรุงระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยโดยเพิ่ม
จำนวนกล้องวงจร
ปิด และเข้างวด
หนักงาน รปภ ให้
ควบคุมความ
ปลอดภัย 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ด้านการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา/อาจารย ์
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
จากการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา/อาจารย์ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการฝึกภาคปฏิบัติ
ทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยในความ
รับผิดชอบ 
2.เพ่ือลดจำนวนอุบัติการณ์ 
การเกิดอันตรายจากการฝึก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา/
อาจารย์  

ความเสี่ยงต่อ
ได้รับอันตราย
จากการฝึก
ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา/
อาจารย์ (เช่น 
การติดเชื้อ  
อุบัติเหตุเข็มทิ่ม
ตำ อุบัติเหตุบน
ท้องถนน) 
 
 

1. แนวทางการ
บริหารความเสี่ยง
ในขณะฝึก
ภาคปฏิบัติ โดย 
1.1 ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาระบุความ
เสี่ยงและแนว
ทางการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ใน 
มคอ3/มคอ4 
กรณีท่ีเกิดความ
เสี่ยงดำเนินการ
ตามแนวการ
บริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัยฯ 
1.2 จัดให้
นักศึกษามีใบ
อนุญาติขับขี่ ทำ

มีการควบคุมไม่
เพียงพอเนื่องจาก 
1. นักศึกษาขาด
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหัตถการ
ทางการพยาบาล 
2. นักศึกษาอาจจะ
ไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทำ
หัตถการทางการ
พยาบาล 
3. นักศึกษาบางคน
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
และขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่
สวมหมวกกันน็อค  

พบการรายงาน
เหตุเกี่ยวกับความ
เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ จำนวน  12 
ราย (ไม่รวมการ
ติดเชื้อจาก
ภายนอกกรณี
สัมผัสเชื้อวัณโรค 
7 ราย) 
 
 

1. เตรียมนักศึกษา
ทุกชั้นปี โดยการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
ความลอดภัยของ
ผู้ป่วยและความ
ปลอดภัยของ
บุคลากร (2P 
safety goals) ทั้ง
ในรายวิชาและ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
2. ก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานในแต่ละ
รายวิชา จัดให้มี
การทบทวนวิธีการ
ทำหัตถการทางการ
พยาบาลที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ

-รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มวิชาการ   
- ประธาน
หลักสูตรฯ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
- หัวหน้าภาคฯ 
- อาจารย์รับผิด 
ชอบรายวิชา
และอาจารย์
ผู้สอนทุกชั้นปี 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ประกันภัยจากรถ 
และสวมหมวก
กันน็อคเมื่อขับรถ 
จักรยานยนต์เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน  
1.4 ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนให้นักศึกษา
ได้รับการรักษา
ตามระบบของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
1.6 วิเคราะห์หา
สาเหตุของ
อุบัติการณ์ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา พร้อม

ในขณะฝึก
ปฏิบัติงาน  
3. ปรับระยะการ
รายงานความเสี่ยง 
ในกรณีที่มี
อุบัติการณ์เก่ียวกับ
อุบัติเหตุเข็มแทง/
สัมผัสสิ่งคัดหลั่งให้
ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติของแหล่งฝึก
และให้แจ้งอาจารย์
ผู้สอน และงาน
ความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ รับทราบ
ภายใน 24 ชั่วโมง 
2. จัดให้มีตัวแทน
นักศึกษาท่ีทำ
หน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ทั้งหาแนว
ทางการแก้ไข 
1.7 มีตัวแทน
นักศึกษากลุ่มตา
สับปะรดทำ
หน้าที่
ประสานงาน
นักศึกษา กับ
อาจารย์รายงาน
ปัญหา 
อุบัติการณ์ความ
เสี่ยงของวิทยาลัย
ฯ 
 

อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติเพื่อ
รายงานปัญหา 
อุบัติการณ์ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น และ
แก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา 
3. ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาให้ข้อมูล
เรื่องแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัยฯกับ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง
แหล่งฝึก 
พร้อมทั้ง
ประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องกรณีที่มี
อุบัติการณ์ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
 

ภารกิจ วิจัยและสร้างผลงาน
วิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมสัดส่วนเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 
 
 

มีจำนวนเงินทุน
วิจัยต่อคนไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

1. การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องเทคนิคการ
ขอทุนสนับสนุน
การวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก 
2. โครงการ 
สนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่
ผลงาน 
วิจัย บทความ
วิชาการ ตำรา 
และงาน
สร้างสรรค ์

จำนวนเงินทุน
สนับสนุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ 
2563 เพ่ิมจาก
ปีงบประมาณ 
2562 แต่จำนวน
เงินทุนต่อคนยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด  
18,269.07 
บาท/คน 
(เป้าหมาย คือ 
50,000 บาท/คน) 

จำนวนเงินทุน
วิจัยยังไม่บรรลุ
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

1. พัฒนาความ
ร่วมมือกับอาจารย์
ในเครือข่าย
ภาคเหนือและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรม
ราชชนกเพ่ือเขียน
โครงการวิจัยที่
สามารถขอทุน
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก  
2. จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องเทคนิคการขอ
ทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  30 กันยายน 
2564/ 

-รองผู้อำนวย 
การกลุ่มงาน 
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
-หัวหน้า
งานวิจัย 
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ภาคผนวก 
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สรุปความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563     รายงาน ณ 25 มิถุนายน  2563 
 

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง เร่ืองนักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 (รุ่น 69) 
       ปีการศึกษา  2561 และปีการศึกษา 2562  รายงาน ณ 22 มิถุนายน  2563 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร 
(CUM) 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่
3 

1 600301121 นายสุรพัฒน์ อุไรวรรณ นศ.ช้ันปีท่ี 3 
(รุ่น 69) 

2.04 2.15 2.11 2.11 ปีการศึกษา 2561 
2.11 2.13  2.13 ปีการศึกษา 2562 

2 600301017 นางสาวจริยาพร เจริญด ี นศ.ช้ันปีท่ี 3 
(รุ่น 69) 

2.40 2.49 2.51 2.51 ปีการศึกษา 2561 
 

2.55 2.58  2.58 ปีการศึกษา 2562** 
(เฝ้าระวัง) 

3 600301061 นายนิมิต สุนทรวัฒน ์ นศ.ช้ันปีท่ี 3 
(รุ่น 69) 

2.43 2.46 2.41 2.41 ปีการศึกษา 2561 
2.40 2.43  2.43 ปีการศึกษา 2562 

4 600301024 นางสาวจุฑามาศ อาคม นศ.ช้ันปีท่ี 3 
(รุ่น 69) 

2.41 2.48 2.49  ปีการศึกษา 2561 
 2.48 2.51  2.51 ปีการศึกษา 2562** 

(เฝ้าระวัง) 
5 600301039 นางสาวตะวัน  คีรีเขตวัฒนา นศ.ช้ันปีท่ี 3 

(รุ่น 69) 
2.47 2.51  2.51 ปีการศึกษา 2562** 

(เฝ้าระวัง) 
- นักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 69 เดมิมีรายงาน 6 คน รายงาน ณ เดือน สิงหาคม 2562 ลดลงเหลือ 4 คน   
- รายงาน ณเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รอผลการเรียนปีการศึกษา 2562 จึงยังไม่ทราบข้อมลู   
- ณ เดือน มิถุนายน 2563 มีนักศกึษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 จำนวน 2 คน ยังคงต้องเฝ้าระวัง 2 คนและเพิ่มรายใหม่ทีต่้องเฝ้าระวงั 1 คน 
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ความก้าวหน้าในการรายงาน เร่ืองนักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2562(รุ่น 70 ) 
รายงาน ณ เดือน 22 มิถุนายน  2563 

 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์ 

เกิดกับ 
ปีการศึกษา 

2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร 
(CUM) 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่
3 

1 610301008 นางสาวกรรณิกา  วรอินทร ์ นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.35 2.33  2.33 ปีการศึกษา 2561 
2.37 2.33  2.33 ปีการศึกษา 2562 

2 610301044 นายณัฐภมูิ  ผ่องใส นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.43 2.36  2.36 ปีการศึกษา 2561 
2.31 2.32  2.32 ปีการศึกษา 2562 

3 610301047 นายทศวรรษ  สุขสวัสดิ ์ นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.38 2.29  2.29 ปีการศึกษา 2561 
2.33 2.29  2.29 ปีการศึกษา 2562 

4 610301056 นางสาวนภัสรา  ขุนจำนงค์ภักดิ ์ นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.35 2.31  2.31 ปีการศึกษา 2561 
2.41 2.43  2.43 ปีการศึกษา 2562 

5 610301087 นางสาวผกามาศ  กิจกุลนำชัย นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.35 2.39  2.39 ปีการศึกษา 2561 
2.33 2.40  2.40 ปีการศึกษา 2562 

6 610301089 นางสาวผกาวิน ี เดชบำรุง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.38 2.41  2.39 ปีการศึกษา 2561 
2.37 2.39  2.39 ปีการศึกษา 2562 

7 610301090 นายพงศกร  คุ้มห้างสูง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.43 2.39  2.26 ปีการศึกษา 2561 
2.39 2.26  2.26 ปีการศึกษา 2562 

8 610301091 นางสาวพรทิพย ์ บุญสอง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.38 2.14  2.14 ปีการศึกษา 2561 
2.12 2.22  2.22 ปีการศึกษา 2562 

9 610301097 นางสาวพรรษา  ตาสาย นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.35 2.21  2.21 ปีการศึกษา 2561 
2.26 2.23  2.23 ปีการศึกษา 2562 

10 610301109 นางสาวมุขสดุา  ทรงคงดวงด ี นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.48 2.38  2.38 ปีการศึกษา 2561 
2.45 2.42  2.42 ปีการศึกษา 2562 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร 
(CUM) 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่
3 

 
11 610301115 นางสาวรักชนก  อินทร์นวล นศ.ช้ันปีท่ี 2 

(รุ่น 70) 
2.30 2.05  2.05 ปีการศึกษา 2561 
2.06 1.99  1.99 ปีการศึกษา 2562 

12 610301117 นางสาวรุ่งณภา  สนองวงศ์ นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.38 2.19  2.19 ปีการศึกษา 2561 
2.16 2.15  2.15 ปีการศึกษา 2562 

13 610301139 นางสาววิไลพร  ด่อนแผ้ว นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.45 2.33  2.33 ปีการศึกษา 2561 
2.33 2.32  2.32 ปีการศึกษา 2562 

14 610301141 นางสาวศรารัตน์  ทรงศิลา นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.23 2.08  2.08 ปีการศึกษา 2561 
2.14 2.16  2.16 ปีการศึกษา 2562 

15 610301152 นายสาธิต  สังกรณ ี นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.43 2.28  2.28 ปีการศึกษา 2561 
2.32 2.29  2.29 ปีการศึกษา 2562 

16 610301157 นางสาวสุดารัตน์  ป่ินป่ัน นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.38 2.24  2.24 ปีการศึกษา 2561 
2.33 2.32  2.32 ปีการศึกษา 2562 

17 610301173 นางสาวอัญฑิรา  กองทอง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.45 2.16  2.16 ปีการศึกษา 2561 
2.15 2.14  2.14 ปีการศึกษา 2562 

18 61102301074 นางสาวประวณีา หมสีกุล นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.65 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2561 
2.48 2.40  2.40 ปีการศึกษา 2562 

19 61102301002 นางสาวกนกภัทร นิ่มสวัสดิ ์ นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.7 2.46  2.46 ปีการศึกษา 2561 
2.47 2.45  2.45 ปีการศึกษา 2562 

20 61102301160 นางสาวสุพัตรา นาใจคง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

 
 

2.53 2.44  2.44 ปีการศึกษา 2561 
2.45 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2562 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร 
(CUM) 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่
3 

 
21 61102301153 นางสาวสิริกญัญา แก้วแพง นศ.ช้ันปีท่ี 2 

(รุ่น 70) 
2.93 2.41  2.41 ปีการศึกษา 2561 
2.45 2.46  2.46 ปีการศึกษา 2562 

22 61102301125 นางสาววรฤทัย วะวิชัย นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.65 2.48  2.48 ปีการศึกษา 2561 
2.45 2.48  2.48 ปีการศึกษา 2562 

23 61102301060 นางสาวนัฐชา ตรีจักร นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.68 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2561 
2.44 2.39  2.39 ปีการศึกษา 2562 

24 61102301135 นางสาววิภาวี นาคม ี นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.68 2.45  2.45 ปีการศึกษา 2561 
2.41 2.40  2.40 ปีการศึกษา 2562 

25 61102301129 นางสาววัสสิกา สืบนุช นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.73 2.43  2.43 ปีการศึกษา 2561 
2.41 2.36  2.36 ปีการศึกษา 2562 

26 61102301108 นางสาวมาลสิา บุญล้อม นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.53 2.36  2.36 ปีการศึกษา 2561 
2.39 2.38  2.38 ปีการศึกษา 2562 

27 61102301070 นางสาวปดิวรดัา รุ่งยิ้ม นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.60 2.40  2.40 ปีการศึกษา 2561 
2.37 2.32  2.32 ปีการศึกษา 2562 

28 61102301099 นางสาวพัชราภา แพงทอง นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.75 2.40  2.40 ปีการศึกษา 2561 
2.36 2.41  2.41 ปีการศึกษา 2562 

29 61102301103 นางสาวพีรดา สีลาด ี นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.80 2.39  2.39 ปีการศึกษา 2561 
2.36 2.37  2.37 ปีการศึกษา 2562 

30 61102301102 นางสาวพิชญา พุทธา นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.53 2.40  2.40 ปีการศึกษา 2561 
2.35 2.35  2.35 ปีการศึกษา 2562 

31 61102301154 นางสาวสิรินี น้อยเทศ นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.68 2.45  2.45 ปีการศึกษา 2561 
2.32 2.34  2.34 ปีการศึกษา 2562 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร 
(CUM) 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่
3 

32 61102301148 นายศุภณัฐ ศุภสาร นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.65 2.29  2.29 ปีการศึกษา 2561 
   2.32 2.29  2.29 ปีการศึกษา 2562 

33 61102301029 นางสาวชฎาพร วิลัยศิล นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.53 2.33  2.33 ปีการศึกษา 2561 
   2.31 2.27  2.27 ปีการศึกษา 2562 

34 61102301119 นางสาววรดา คำสินธุ ์ นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.5 2.4  2.40 ปีการศึกษา 2561 
   2.31 2.31  2.31 ปีการศึกษา 2562 

35 61102301061 นางสาวนันทวัน สุขกรึงม ี นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.58 2.34  2.34 ปีการศึกษา 2561 
   2.31 2.32  2.32 ปีการศึกษา 2562 

36 61102301004 นางสาวกนกอร พักตรใส นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.55 2.31  2.31 ปีการศึกษา 2561 
   2.28 2.26  2.26 ปีการศึกษา 2562 

37 61102301150 นางสาวโศรดา ฉิมแบน นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.53 2.18  2.18 ปีการศึกษา 2561 
   2.22 2.24  2.24 ปีการศึกษา 2562 

38 61102301032 นางสาวชยาภรณ์ อินอิว นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.6 2.1  2.10 ปีการศึกษา 2561 
   2.06 2.03  2.03 ปีการศึกษา 2562 

39 
 

61102301158 นางสาวสุนสิา  กองแย้ม นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.58 2.43  2.43 ปีการศึกษา 2561 
- 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2562 

40 61102301014 นางสาวกานติมา  อินแผง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.7 2.46  2.46 ปีการศึกษา 2561 
2.45 2.52  2.52 ปีการศึกษา 2562** 

(เฝ้าระวัง) 
41 610301018 นางสาวแก้วมณี  ยอยบุปผา นศ.ชั้นปีที่ 2 

(รุ่น 70) 
2.68 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2561 
2.54 2.63  2.63 ปีการศึกษา 2562*** 

(ผ่าน) 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร 
(CUM) 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่
3 

40 61102301163 นางสาวสุภาพร  เจรญิวงษ์ นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.53 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2562* 

41 61102301026 นางสาวเจนจริา  กาญจนถิ่น นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.51 2.48  2.48 ปีการศึกษา 2562* 

42 61102301035 นางสาวฐานิตา  เบ้าสกุล นศ.ชั้นปีที่ 2 
(รุ่น 70) 

2.52 2.45  2.45 ปีการศึกษา 2562* 

43 
 

61102301075 นางสาวปราวณีา บัวเหมือน นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.44 2.38  2.38 ปีการศึกษา 2562* 

44 61102301155 นางสาวสิริวภิา จันทร์ครี ี นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.49 2.49  2.49 ปีการศึกษา 2562* 

45 61102301169 นางสาวอรวรรณ ทันช่อ นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.48 2.46  2.46 ปีการศึกษา 2562 

46 61102301093 นางสาวพรประวีย์  อินทร์บัวทอง นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.44 2.46  2.46 ปีการศึกษา 2562* 

48 61102301045 นางสาวณัฐวรรณ  มะลดิล นศ.ช้ันปีท่ี 2 
(รุ่น 70) 

2.48 2.55  2.55 ปีการศึกษา 2562** 
(เฝ้าระวัง) 

หมายเหต ุ
* รายใหม่   ** เฝ้าระวัง  *** ผ่าน 
- ปีการศึกษาปีงบประมาณ 2562 มีการรายงานนักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรยีนต่ำกว่า 2.5 มีการรายงานจำนวน 41 คน   
-  ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2563  พบว่า มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.5 จำนวน 2 คน  ดังนั้นจึงมนีักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ต่อเนื่อง จำนวน 39 คน  และพบว่ามีนักศึกษาที่
มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 เพิ่มขึ้นจำนวน 7 คน รวมทั้งหมด จำนวน  46 คน 
- นักศึกษาท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 คน 
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ความก้าวหน้าในการรายงาน เร่ืองนักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2562(รุ่น 71 ) 

รายงาน ณ เดือน 22 มิถุนายน  2563 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์เกิดกับ 

ปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

(CUM) 
คะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2  

1 620301010 นางสาวเกศราวดี  พันธุ์นายม นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

1.45   1.45  

2 620301094 นางสาวโยธกา  คำแอด นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

1.63   1.63  

3 620301127 นายสุชัจจ์พงศ์  อุไรวรรณ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

1.88   1.88  

4 620301030 นางสาวชลดา คำบญุเรือง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

1.93   1.93  

5 620301068 นางสาวนิตยา 
ชานวาทิกตระกูล 

นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

1.93   1.93  

6 620301106 นางสาววิภาวน ี แก้วนิยม นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.00   2.00  

7 620301147 นางสาวอารียา  เสทน นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.03   2.03  

8 620301112 นางสาวศรินยา  เมฆสว่าง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.05   2.05  

9 620301132 นางสาวสุพิชญา  โพธิวิจิตร นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.05   2.05  

10 620301040 นางสาวณัชนก  ใสยาน้อย นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.10   2.10  
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์เกิดกับ 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร 

(CUM) 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2  

11 620301097 นางสาวรุ่งฟ้า  คำแอด นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.10   2.10  

12 620301075 นางสาวปาริษา ทองคง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.13   2.13  

13 620301131 นางสาวสุปราณี   
แก้วกองทรัพย ์

นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.13   2.13  

14 620301016 นางสาวจิตรลดา  กองหล้า นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.15   2.15  

15 620301035 นายโชคดี  บูรณะพล นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.15   2.15  

16 620301088 นางสาวภรติา ซื่อผาสุข นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.15   2.15  

17 620301103 นางสาววารณุี  สีทองปลิว นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.15   2.15  

18 620301113 นางสาวศศิวิมล  แซ่ตั้ง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.15   2.15  

19 620301015 นางสาวจารุวรรณ  ศรีสะอาด นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.20   2.20  

20 620301065 นางสาวนวรัตน ์ ศรีใสย นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.20   2.20  

21 620301081 นางสาวพัทธ์ธีรา  เอี่ยมบู ่ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.20   2.20  
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์เกิดกับ 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร 

(CUM) 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2  

22 620301034 นางสาวชุติมา  อุทัย นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.23   2.23  

23 620301079 นางสาวพัชราภา ลุนะหา นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.23   2.23  

24 620301009 นางสาวกาญจนา  นามวิชา นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.25   2.25  

25 620301012 นางสาวเกศสรุีย์  คุ้มครุฑ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.25   2.25  

26 620301126 นางสาวสุขสำราญ   
นิยมไพรพนา 

นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.25   2.25  

27 620301141 นางสาวอรอุมา  กลมเกลีย้ง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.28   2.28  

28 620301029 นางสาวชนิกานต์  สนใจ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.30   2.30  

29 620301135 นางสาวสุวนันท์  แก้วบาง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.30   2.30  

30 620301144 นางสาวอวัชฎา  ศรีเพชร นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.30   2.30  

31 620301130 นางสาวสุนิดา  จันทรยุทธ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.33   2.33  

32 620301007 นางสาวกัลยาณี  จิณณาวัตร นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.35   2.35  
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์เกิดกับ 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร 

(CUM) 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2  

33 620301063 นางสาวนรีกานต์  ทองกลีบ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.35   2.35  

34 620301086 นางสาวพิสมัย  เจริญสมาธ ิ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.35   2.35  

35 620301104 นางสาววิชญาพร        
กระต่ายน้อย 

นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.35   2.35  

36 620301149 นางสาวอารีรตัน์  แสงทอง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.35   2.35  

37 620301013 นางสาวขนิษฐา  ชาญเลิศ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.38   2.38  

38 620301101 นางสาววราภรณ์             
ฤทธิ์ชัยเจริญ 

นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.38   2.38  

39 620301129 นางสาวสุนันญา  จำปา นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.38   2.38  

40 620301058 นายธีรเมธวร  ศรีหิรญั นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.40   2.40  

41 620301102 นางสาววรินทร  อินแป้น นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.40   2.40  

42 620301115 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บุตรศร ี นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.40   2.40  

43 620301006 นางสาวกัญญา  อาตมา นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.43   2.43  
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ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ เหตุการณ์เกิดกับ 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(CUM) 

คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร 

(CUM) 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2  

44 620301093 นางสาวยุวรินทร์  จันทะคณุ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.43   2.43  

45 620301077 นางสาวพนัชกร  โฉมแก้ว นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.45   2.45  

46 620301078 นางสาวพรศิริ  ศิรจิันทโชต ิ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.45   2.45  

47 620301087 นางสาวฟ้าใส  ไพรพฤกษ์ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.45   2.45  

48 620301020 นางสาวจิรนันท์  พิมสิงห ์ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.48   2.48  

49 620301083 นายพิชชากร  อินทโชติ นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.48   2.48  

50 620301096 นางสาวรัตนวรรณ  คำสม นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.48   2.48  

51 620301125 นางสาวสุกัลย์ชนา  บุญทั่ง นศ.ช้ันปีท่ี 1 
(รุ่น 71) 

2.48   2.48  

- รายงานนักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผลการเรยีนต่ำกว่า 2.5 รุ่น  71 ปีการศึกษา 2562 ณ เดือน มิถุนายน 2563 มจีำนวนรวมทั้งสิ้น 51คน  
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 1 มีนาคม 2563  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (แพร่กระจายเชื้อ) จำนวน 28 เหตุการณ์ 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD001 เข็มทิมตำ(เขม็อินซูลิน) 
นักศึกษาฝึกวิชาปฏิบัติการ
ผู้ใหญ่ 1 ได้รบัมอบหมายให้ฉี
อินซูลิน 2 ยูนิต ขณะสวม
ปลอกเข็ม แต่เขม็ไม่ตรงกับ
ตำแหน่ง นักศึกษาจึงถูกเข็ม
ทิ่มนิ้วมือและมเีลือดไหลออก
เล็กน้อย 

เช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์ 
บีบเลือดและล้างมือด้วย
สบู่แลน้ำสะอาด รายงาน
ให้หัวหน้าตกทราบ และ
ประสานพยาบาลหน่วย 
ICU 

นักศึกษา หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหญิง 
2 
 

26พ.ย.62 ดร.สุวรรณี  
สร้อยสงค์  

การปฏิบัติงาน 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD002 เข็มทิมตำ(เขม็อินซูลิน) 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ฝึก
ภาคปฏิบตัิที่แผนกอุบัตเิหตุ
ฉุกเฉิน ถูกเข็มทิ่มตำขณะนำ
เข็มเจาะ DTX ไปท้ิงที่
กระป๋องทิง้เข็ม มีเลือดไหล 

ให้นักศึกษาพบแพทย์ 
แพทย์ได้ทำการตรวจและ
ให้การรักษาโดยทันท ี

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงพยาบาลวดั
โบสถ ์

7-ก.พ.-63 อ.ศุภวรรน  
ยอดโปร่ง 

การปฏิบัติงาน 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD003 1.นักศึกษาสมัผสัโรค (7 วัณ
โรค)  
นักศึกษาหลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาลรุ่นท่ี 4  เป็นวัณโรค 
และไม่ได้แจ้งทางวิทยาลัยฯ
ทราบ 
 

1.ให้นักศึกษาลาป่วยเป็น
เวลา  2 สปัดาหเ์พื่อรับ
ประมานยาอย่างต่อเนื่อง 
และทำความสะอาด
ห้องเรียนกลุม่ย่อย หอพัก  
 
2 เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

1.นักศึกษา
หลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาลรุ่นท่ี 4 
 
 
 
2.นักศึกษาช้ันปี 
2 

1. ห้องเรียน
กลุ่มย่อยหอพัก 
2 
 
 
 
2.วพบ.พุทธชิน
ราช 

1. 13 ม.ค.
63 
 
 
 
 
2. 16-ม.ค.-
63 

1.น.ส.นนท์
หทัย 
บุญเลศิล้ำ 
 
 
2.ดร.รุ่งทิวา
หวังเรือง
สถิตย ์

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 

-นักศึกษาหลักสตูรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 
ได้รับยาครบ และกลับมาเรียนตามปกต ิ
-นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
จำนวน 6 คนไดร้ับยาครบ มีนักศกึษา 1 
คน ยังไม่ได้รับประทานยาเนื่องจากกลับ
บ้านต่างจังหวัดในช่วงสถานการณก์าร
ระบาดโควิท19  
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จำนวน  
6 คนเป็นกลุม่เวี่ยงต่อการ
เป็นวัณโรค เนื่องจากสมัผสัผู้
ที่ติดเช้ือวัณโรค 
 
 

2. อ.อวินนท์ บัวประชุม
ให้ความรู้และแนวทางการ
ดูแลตนเองแก่นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 และ 2 พร้อมท้ัง
ทำความสะอาดหอพัก ให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

   

RD004 นักศึกษาสัมผัสโรค  (1 HIV) 
นักศึกษาเจาะเลือดผู้ป่วยโดย
ไม่ใส่ถุงมือ และใช้มือท่ีมีแผล 
กำก้อนสำลีที่เปื้อนเลือด
ผู้ป่วยสงสัยเป็น HIV 

หัวหน้าตึพานักศึกษาไป
พบพยาบาล ICU ปรึกษา
แพทย์ แพทย์ลงความเห็น
ว่ามีความเสี่ยงน้อย และ
ให้นักศึกษาเจาะผล 
Nagativeแต่ไมต่้อง
รับประทานยา 

นักศึกษา หอผู้ป่วยกระดูก
ชาย 

14 พ.ย.62 ดร.อัศนี   
วันชัย 

การปฏิบัติงาน 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD005 ฝุ่น PM 2.5 
หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ใน
จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มสูงขึ้น
อยู่ในเกณฑส์่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ เตือนนักศึกษาเรื่อง
ป้องกันฝุ่น PM 2.5 

ดำเนินการประชุมให้
ความรู้โดย อ.อวินนท์บัว
ประชุมเกี่ยวกับแนว
ทางการป้องกัน และแจก
หน้ากากอนาใยแก่
บุคลากรและ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ให้วิทยาลัยทุกคนทราบถึง
ความรุนแรงและ
ผลกระทบดังกล่าว 
 

บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

10-ม.ค.-
63 

ดร.รุ่งทิวา  
หวังเรือง
สถิตย ์

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ไม่มรีายงานการเจ็บป่วยเกีย่วกับโรค
ระบบทางเดินหายใจท่ีร้ายแรงจากฝุ่น 
PM 2.5 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD006 การแพร่กระจายเชื้อไวรัส โค
วิด 19 
การตั้งรับการระบาดของเชื้อ
ไวรัส covid19 อาจารย์และ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯมี
โอกาสเสี่ยงท่ีจะได้รับเชื้อจาก
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะที่
ฝึกงานในโรงพยาบาลหรือ
ชุมชนต่าง ๆ 

1.คัดกรองนศ.ท่ีมีญาติ
หรือคนในชุมชนที่พ่ึงกลับ
จากต่างประเทศ  
2.ต้องเน้นย้ำมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อและการสังเกตอาการ
ตนเองให้กับนักศึกษา 
และควรจัดทีมประสาร
แหล่งฝึกเพื่อขอรับข้อมลู
ข่าวสารเชิงลึกเพื่อ
เตรียมการป้องกัน
นักศึกษา 
3.ต้องให้คำแนะนำในการ
ป้องกันเป็นพิเศษและเมื่อ
กลับเข้าวิทยาลัยต้องมี
มาตรการป้องกัน เช่น 
การล้างมือทันทีตั้งแต่ห้อง
โฟน การแนะนำให้
นักศึกษารีบอาบน้ำเปลี่ยน
เสื้อผ้า นำเสื้อผ้าตากแดด 
และสวมหน้ากาก เป็นต้น 

บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

25 ก.พ.63 ดร.รุ่งทิวา
หวังเรือง
สถิตย ์

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ 

RD007 แพร่กระจายเช้ือเนื่องจาก
ขยะล้นถังเก็บ 
เกิดปัญหาขยะล้นมีหนอน
และแมลงวัน เริ่มส่งกลิ่น
เหม็นบรเิวณหอพัก 4 และถุง

ดำเนินการแจ้งงานพัสดุให้
หาถุงขยะมาให้ก่อน แจ้ง
ประชาสมัพันธ์นักศึกษาใน
การทิ้งขยะ และลด
ปริมาณขยะและแยกขยะ

บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

9-ม.ค.-63 ดร.รุ่งทิวา
หวังเรือง
สถิตย ์

ทรัพยากร 
 

จัดหาถุงขยะมาดำเนินการเก็บขยะ
เรียบร้อยแล้ว 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

ดำไม่พอใส่ขยะเนื่องจากมี
ปัญหาในการดำเนินการ
จัดซื้อพัสดุ และให้นักศึกษา
ช่วยกันแยกขยะ 

เวลาทิ้ง และแกไ้ขปัญหา
ในการเบิกจ่ายพสัดุต่อไป 
 

RD008 นักศึกษาข้ึนฝึกภาคปฏิบัติ
และขณะทำหัตถการได้สมัผสั
สารคดัหลั่ง ซึ่งมือท่ีสมัผสัมี
แผล 

ล้างมือด้วยน้ำสบู่ และเช็ด
ด้วยแอลกออล์อีกรอบ 
และแจ้งพยาบาลเพื่อเช็ค
ผลการตรวจเลือดของ
ผู้ป่วย นักศึกษามีความ
เสี่ยงต่ำ จึงไม่ได้
รับประทานยา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 อายุรกรรมชาย 
2 รพ.พุทธชิน
ราช 

28 ม.ค.63 อ.ศักดา  
เปรมไทย
สงค์ 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD009 นักศึกษาข้ึนฝึกภาคปฏิบัติ
และขณะทำหัตถการได้สมัผสั
สารคดัหลั่ง ซึ่งมือท่ีสมัผสัมี
แผล ผูป้่วยวินิจฉัยเป็นโรคตับ
แข็งจากไวรัสตับอักเสบซ ี

เช็ดด้วยแอลกออล์ และ
ล้างมือด้วยน้ำสบู่ และแจ้ง
พยาบาล IC ประจำวอรด์ 
นักศึกษาได้รบัประทานยา
ทันที 1 โดส และเจาะ
เลือดตรวจหาเชื้อไวรสั ผล
ออกมาเป็น Negative 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 อายุรกรรมชาย 
2 รพ.พุทธชิน
ราช 

30 ม.ค.63 อ.ศักดา  
เปรมไทย
สงค์ 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD010 นักศึกษาทำหัตถการให้กับ
ผู้ป่วยซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ 
และเพิ่งเดินทางกลับมาจาก
ประเทศพม่า มีอาการไอ มี
น้ำมูก เจ็บคอ 1 วันก่อนมา
โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉยัว่า
ไข้หวัดใหญ ่

งานความเสี่ยงดำเนินการ
เฝ้าระวังสุขภาพของ
นักศึกษาและอาจารย์ทั้ง 
7 คน โดยตั้งกลุ่มไลน์ 
และให้รายงานอาการของ
ตนเองในทุกวัน เป็นเวลา 
14 วัน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 อายุรกรรมชาย 
3 รพ.พุทธชิน
ราช 

10 มี.ค.63 อ.สุรีรตัน์  
ณ วิเชียร 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD011 นักศึกษาเข้าช่วยเหลือแพทย์
ทำหัตถการ แพทย์ฉีดยา 
syringe หลุดทำใหเ้ลือด
กระเด็นเข้าตานักศึกษา โดย
ผลเลือดผู้ป่วยnegative AID 

ล้างตาด้วย NSS พบแผนก 
IC รพ.พุทธชินราช รับยา 
stat dose และเจาะเลือด
ตรวจ 

น.ส.สภุัสสรเสาหิน 
นศ.ช้ันปี 2 

รพ.พุทธชินราช 17-มี.ค.-
63 

ดร.เกศ
กาญจน์ทัน
ประภสัสร 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD012 นักศึกษาให้ยาผ่านทาง T-
way กับผู้ป่วยประวัติ Fx. C-
spine นักศึกษาดึงปลอกเข็ม
ออกและปลายเข็มโดนนิ้วมือ 
แต่ไมม่ีเลือดออก 

ให้นักศึกษาล้างมือทันทีให้
นักศึกษาพบทีม IC และ
เจาะเลือดตรวจ 
Hepatitis ซึ่งผลนักศึกษา
มีภูมิคุม้กัน Hepatitis 
แล้ว 

นศ.ช้ันปีท่ี 2 รพ.พุทธชินราช 17-มี.ค.-
63 

ดร.ปิยพงศ์
สอนลบ 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

นักศึกษาไม่มีการตดิเช้ือ 

RD013 นางสาวกรรณิกา  วรอินทร์ 
นศ.ช้ันปีท่ี 2 สัมผสัโรคเชื้อ
ไวรัสโควิด 19จากแฟนท่ี
กลับมาจากต่างประเทศ(มา
เก๊า) 

จัดพื้นท่ีให้นักศึกษาพัก 
แยกห้องนอนและห้องน้ำ
เป็นสัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน และให้
ใส่หน้ากากตลอดเวลา 
อาจารย์อวินนท์ บัว
ประชุม และคุณวนดิา  
เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำ
อาหารมาให้นักศึกษาทุก
มื้อ 

นางสาวกรรณิกา  
วรอินทร์ นศ.ช้ันปี
ที่ 2 

บ้านของ
นักศึกษา จ.
พิษณุโลก 

29 มีนาคม 
2563 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ 

RD014 นางสาวเกศราวดี  พันธุ์นายม  
นศ.ช้ันปีท่ี 1  สัมผสัโรคเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 คือ
ชาวต่างชาติที่กลับมาจาก
ต่างประเทศ 

จัดพื้นท่ีให้นักศึกษาพัก 
แยกห้องนอนและห้องน้ำ
เป็นสัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน และให้
ใส่หน้ากากตลอดเวลา 

นางสาวเกศราวดี  
พันธุ์นายม  นศ.
ช้ันปีท่ี 1   

บ้านของ
นักศึกษา จ.
เพชรบูรณ ์

29 มีนาคม 
2563 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

อาจารย์อวินนท์ บัว
ประชุม และคุณวนดิา  
เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำ
อาหารมาให้นักศึกษาทุก
มื้อ 

RD015 นางสาวจิตรลดา  กองหล้า 
นศ.ช้ันปีท่ี 1 นักศึกษามี
อาการไข้ ไอ และมีน้ำมูก มี
อาการคล้ายโควิด 19 

ได้ไปรับการตรวจที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัด
ใหญ่ และจดัพื้นท่ีให้
นักศึกษาพัก แยก
ห้องนอนและห้องน้ำเป็น
สัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น
ระยะเวลา 14 วัน และให้
ใส่หน้ากากตลอดเวลา 
อาจารย์อวินนท์ บัว
ประชุม และคุณวนดิา  
เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำ
อาหารมาให้นักศึกษาทุก
มื้อ 

นางสาวจิตรลดา  
กองหล้า นศ.ช้ันปี
ที่ 1 

หอพักนักศึกษา 
ห้อง 2308 
วพบ.พุทธชิน
ราช 

1 เมษายน 
2563 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ 

RD016 นางสาวกัญจนา  เณรพัด นศ.
ช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาเดินทางไป
จังหวัดเสี่ยงสัมผัสโรคเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 คือ
กรุงเทพมหานคร และมี
อาการไข้ ไอ มีน้ำมูก  

ได้ไปรับการตรวจที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัด
ธรรมดา และจัดพื้นท่ีให้
นักศึกษาพัก แยก
ห้องนอนและห้องน้ำเป็น
สัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น

นางสาวกัญจนา  
เณรพดั นศ.ช้ันปีท่ี 
3 

กรุงเทพมหานค
ร 

31 มีนาคม 
2563 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

ระยะเวลา 14 วัน และให้
ใส่หน้ากากตลอดเวลา 
อาจารย์อวินนท์ บัว
ประชุม และคุณวนดิา  
เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำ
อาหารมาให้นักศึกษาทุก
มื้อ 

 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทรัพย์สินสูญหาย) จำนวน 2 เหตุการณ์ 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD017 ของนักศึกษาหาย 
นักศึกษาทำการขนย้ายของ
จากอีกหอย้ายไปยังอีกหอ 
และไม่มีกญุแจล็อคห้องใหม่ท่ี
ย้ายเข้าไปแต่ยังไม่ได้เข้าพัก
พอถึงวันเข้าพักกับพบว่า
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คที่ขนย้าย
มาหายไป 

ได้มีการค้นหาที่หอพักเก่า
สอบถามเพื่อร่วมหอพัก 
และแจ้งอาจารย์ประชำ
ช้ัน และดูกล้องวงจรปิด 
 
 
 

นักศกึษา 3207 หอพัก 
3 ช้ัน 2 

26-มิ.ย.-
62 

นักศึกษา บุคลากรและ
ธรรมาภิบาล 
 

-ไม่พบข้อมูลของบุคคลที่นำของ
นักศึกษาไป 
-งานกิจการนักศึกษาแจ้งเตือนนักศึกษา
ให้ดูแลทรัพยส์ินของตนเอง และชว่ยกัน
ดูแลกัน 

RD018 ของนักศึกษาหาย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ส่งเสื้อผา้
ซัก และจะไปรับผ้า ปรากฏ
ว่าเสื้อผ้าหายไป 1 ชุด 
 

ได้ทำการสอบถามเพื่อน
ร่วมชั้นแต่ไม่มีใครหยิบผดิ
ไป และให้นักศึกษาตรวจ
สอของตัวเองทุกครั้ง
หลังจากได้รับของมา 

นักศึกษาช้ันป ี3 วพบ.พุทธชิน
ราช 

ต.ค.62 นักศึกษาช้ัน
ปี 3 

บุคลากรและ
ธรรมาภิบาล 
 

-ไม่พบข้อมูลของบุคคลที่นำของ
นักศึกษาไป 
-งานกิจการนักศึกษาแจ้งเตือนนักศึกษา
ให้ดูแลทรัพยส์ินของตนเอง และชว่ยกัน
ดูแลกัน 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ความปลอดภัยนอกวิทยาลัย) จำนวน 1 เหตุการณ์ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD019 อุบัติเหตุการขับขี่
รถจักรยานยนต ์

นักศึกษาได้รบับาดเจ็บ
เล็กน้อยและรถมอเตอร์
ไวต์เกิดความเสียหาย
คู่กรณีพานักศึกษาไปทำ
แผลและชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ทุกอย่าง 
 

นักศึกษา บริเวณหน้า
โรงพยาบาล
พิษณุเวช 

25-ก.พ.-
63 

ดร.รุ่งทิวา
หวังเรือง
สถิตย ์

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

นักศึกษาหายจากการบาดเจ็บ และ
กลับมาเรียนตามปกต ิ

 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ความปลอดภัยในวิทยาลัย) จำนวน 13 เหตุการณ์ 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD020 พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 
นักศึกษาพบงูบริเวณข้างหอ
เกียรตยิศและงูลงไปในท่อน้ำ 
 

แจ้งรปภ. ดำเนินการและ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีที่งูชอบมา
อาศัยอยู่ 
 

นักศึกษา หอเกียรตยิศ 28-ส.ค.-
62 

นักศึกษา จากเหตุการณ์
ภายนอก 

ดำเนินการตัดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดลอ้ม
ไม่ให้รก 

RD021 พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 
นักศึกษารายงานว่าพบงูที่
บริเวณห้องน้ำหอพัก 3 ช้ัน 
2 อยู่ตรงช่องลม 

ดำเนินการแจ้งรปภ. ให้
ดำเนินการจับงู และนำไป
ปล่อยภายนอก 
 

นักศึกษา หอพัก 3 ช้ัน 2 23-ก.ย.-
62 

นักศึกษา จากเหตุการณ์
ภายนอก 

ดำเนินการตัดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดลอ้ม
ไม่ให้รก 

RD022 พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 
อาจารย์พบงูบริเวณข้างหอ 
นนทรี 
 

แจ้งรปภ. ดำเนินการจับ 
 

อาจารย ์ หอนนทรี 23 ก.ค.-
63 

อาจารย ์ จากเหตุการณ์
ภายนอก 

ดำเนินการตัดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดลอ้ม
ไม่ให้รก 

RD023 ไม่มไีฟระหว่างหอประชุม
แบนทุสรณ์กับตึก  

ติดไฟทางเดินระหวา่ง
ทางเดิน 

นักศึกษา ระหว่างระ
ประชุมเบนทุ

29-ส.ค.-
62 

นักศึกษา ทรัพยากร 
 

ติดไฟระหว่างหอประชุมแบนทุสรณ์กับ
ตึก 



43 
 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

ความไม่ปลอดภัยในวิทยาลยั
ฯ ระหว่างทางเดินมืดมาก 
อาจเกิดอุบัติเหตไุด ้
 

 สรณ์และอาคาร 
3 

RD024 ลิฟต์เสีย 
นักศึกษารายงานว่าลิฟท์
บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 เสีย
ใช้งานไม่ได ้

ได้ดำเนินการแจ้งรปภ. มา
ตรวจสอบ และตดิป้ายว่า 
ห้ามใช้ลิฟต์ และ
ดำเนินการซ่อมต่อไป 

นักศึกษา ลิฟต์อาคาร 1 
ช้ัน 1 

27-ส.ค.-
62 

นักศึกษา ทรัพยากร 
 

งานอาคารซ่อมลิฟท์ดำเนินการใช้การได้
ตามปกต ิ

RD025 คนภายนอกเข้ามาทะเลาะกัน
ภายในวิทยาลัยฯ 
นักศึกษารายงานว่ามี
บุคคลภายนอกเข้าเข้ามา
ทะเลาะวิวาทกันบริเวณโรง
อาหาร ภายในวิทยาลัยฯ 
และมตีำรวจเข้ามาในบรเิวณ
ดังกล่าว 

แจ้งรปภ. ห้ามให้
บุคคลภายนอกเข้ามาใน
วิทยาลัยหาก
บุคคลภายนอกต้องการ
เข้ามาทำธุระหรือตดิต่อ 
ให้มีการแลกบตัรทุกครั้ง 
 

นักศึกษา โรงอาหาร 10-ก.ย.-
62 

นักศึกษา จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

ดำเนินการกรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามา
ในวิทยาลัยต้องการเข้ามาทำธุระหรือ
ติดต่อ ให้มีการแลกบตัรทุกครั้ง 

RD026 หม้อแปลงระเบิด 
นักศึกษาได้ยินเสียงคล้ายกับ
ไฟช๊อตที่บริเวณเสาไฟฟ้า 
ภายในวิทยาลัย 

โทรไปสอบถามการไฟฟ้า
เนื่องจากอาศช้ืน แต่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย 
สามารถเกิดได้หลังจากฝน
ตก 

นักศึกษา เสาไฟบริเวณว
พบ.พุทธชินราช 

1-ต.ค.-63 นักศึกษา จากเหตุการณ์
ภายนอก 

 

งานอาคารสถานท่ีประสานงานกับ
ทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข และ

เสนอของบประมาณ 

RD027 หม้อแปลงระเบิด 
เกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟ
ระเบดิภายในวิทยาลัยฯ 
เนื่องจากกระรอกวิ่งเข้าไปใน
หม้อแปลงไฟ 

ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้า
ให้ดำเนินการซ่อม 
 

วพบ.พุทธชินราช เสาไฟฟ้าบริเวณ
ที่จอด
รถจักรยานยนต ์

12-ธ.ค.-
62 

ดร.รุ่งทิวา
หวังเรือง
สถิตย ์

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

งานอาคารสถานท่ีประสานงานกับ
ทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข และ

เสนอของบประมาณ 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD028 หม้อแปลงระเบิด 
และเกดิไฟตก และมีนักศึกษา
ติดอยู่ในลิฟต ์
 

แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการ
ซ่อมไฟและนำนำศึกษาที่
ติดในลิฟต์ออกมาโดยไมไ่ด้
รับอันตรายใด ๆ 

บุคลากรวพบ.
พุทธชินราช และ
นักศึกษา 

ลิฟต์ ช้ัน 1
อาคาร 1 

28-ก.พ.-
63 

ดร.รุ่งทิวา
หวังเรือง
สถิตย ์

จากเหตุการณ์
ภายนอก 

 

งานอาคารสถานท่ีประสานงานกับ
ทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข และ

เสนอของบประมาณ 

RD029 น้ำหยดใส่กล่องควบคุม
อินเตอร์เนต็ 
น้ำไหลลงบริเวณกำแพงลงมา
ที่ตู้เก็บอุกรณ์อินเตอรเ์น็ต
ได้รับผลกระทบ มโีอกาสเกดิ
ไฟช็อตและเกดิอันตรายได ้

แจ้งอาคารสถานท่ี
ตรวจสอบท่ีเกิดเหตุและ
อุดรูรั่ว 
 

นักศึกษา หอพัก 3 27-ก.ย.-
62 

นักศึกษา ทรัพยากร 
 

งานโสตทัศนูปกรณด์ำเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

RD030 ฝาบ่อดักไขมันชำรุด 
ฝาปูนสำหรับปดิบ่อดักไขมัน
แตกชำรุดเสียหายยังไม่ทราบ
สาเหตุว่าเกิดจากอะไร และ
อาจเกิดอันตรายได ้

ได้นำกรวยมาวางกั้น
บริเวณทีเ่กิดเหต ุ
 

พลฯสำเริง บ่อดักไขมัน
บริเวณโรง
อาหารติดกบัท่ี
ล้างจาน 

13-ก.พ.-
63 

จ.ส.อ.สุชาติ
คอนแก้ว 

ทรัพยากร งานอาคารสถานท่ีดำเนินการแกไ้ข
เรียบร้อยแล้ว 

RD031 พบว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ของ
ห้องสมุดทำงานอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่เป็นเวลาปิดทำการตว
จสอบเพิ่มเติมไม่พบ
สถานการณ์ไฟจาก
เครื่องปรับอากาศในห้องสมุด 

แจ้งรปภ.ตรวจสอบ 
ยกคัตเอ้าสะพานไฟลง
และพบเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ
รายงานการปฏิบัติงานใน
วันดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีวพบ.
พุทธิชนราช 

ห้องสุดวพบ.
พุทธชินราช 

12-มี.ค.-
63 

อ.จารุวรรณ
รังสิยานนท์ 

ทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุตรวจสอบแอรแ์ละไฟ
ก่อนปิดทำการทุกครั้ง 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ชื่อเสยีงเสียหาย) จำนวน 3 เหตุการณ์ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 256๓ 

RD032 ปัญหาเรื่องสื่อออนไลน์ข่มขู่ 
นักศึกษารายงานว่ามี
บุคคลภายนอกข่มขู่นักศึกษา 
ผ่านทางอินสตราแกรม โดย
อ้างว่ามีคลิปท่ีถ่ายในห้องน้ำ 
นักศึกษาเกิดความหวาดกลัว 
 

แจ้งความและลงบันทึก
ประจำวันกับทางตำรวจ 
 

นักศึกษา หอ 4 ห้อง 
4408 

10-ก.ย.-
62 

อ.ปานจันทร์
คนสูง 

บุคลากรและ
ธรรมาภิบาล 
 

งานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์
นักศึกษาให้หลีกเลี่ยงสถานท่ีอันตราย 

และช่วยกันสอดส่องดูแล 

RD033 การรับน้องมีเพจfacebook
ปลอมกล่าวอ้างถึงกิจกรรมรับ
น้องช้ันปีท่ี 1 และใช้ข้อความ
กล่าวอ้างให้เกิดความเสียหาย 
 

เรียกพบนักศึกษาทุกช้ันปี
และช้ีแจงว่าเหตุการณ์ที่
ถูกกล่าวอ้างว่าไม่เป็น
ความจริง 
 

นักศึกษา วพบ.พุทธชิน
ราช  

9-ก.ย.-62 นักศึกษา จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

งานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์
นักศึกษาให้ระวังการใช้สื่อสารสนเทศ 

RD034 คนภายนอกมาล่อลวง
นักศึกษา 
นักศึกษารายงานว่ามผีู้หญิง
แอบอ้างว่าเป็นศิษย์เก่ารุ่น 
10 มาสอบถามข้อมลู
เกี่ยวกับนักศึกษาภายใน
วิทยาลัย ว่ามีการเข้า-ออกหอ
กี่โมง 
 

แจ้งกลุ่มไลน์ตาสับปะรด
ให้ตัวแทนนักศึกษาแจ้ง
เพื่อนร่วมชั้น ไม่ให้
หลงเชื่อและห้ามให้ข้อมูล
ใด ๆ แก่บุคคลอื่นท่ีแอบ
อ้าง 
 

นักศึกษา 
 

วพบ.พุทธชิน
ราช  

ต.ค.62 นักศึกษา 
 

จากเหตุการณ์
ภายนอก 
 

งานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์
นักศึกษาให้หลีกเลี่ยงสถานท่ีอันตราย 

และช่วยกันสอดส่องดูแล 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทรัพย์สินวิทยาลัยฯ เสียหาย) จำนวน 1 เหตุการณ์ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD035 อุปกรณ์ต่อหักคาเครื่องคอมฯ 
พบสายเสียงหักคาอยู่ท่ี
คอมพิวเตอร์ และเสียง
คอมพิวเตอรไ์ม่ออก 

นำคอมพิวเตอรม์าสลับ
เปลี่ยนทดแทนเพื่อใช้ใน
การเรยีนการสอนและส่ง
เครื่องที่ชำรุดซ่อม 

คุณธีระพงศ ์
ลำน้อย 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
3101 

1-ต.ค.-62 นายธีระพงศ์
ลำน้อย 

ทรัพยากร 
 

งานโสตทัศนูปกรณ์จดัทำคู่มือการดูแล
อุปกรณ ์

 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับจำนวน 2 เหตุการณ์ 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD036 การจัดหาวสัด/ุพัสดุบางอย่าง
ราคาสูง บางอย่างไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

คณะกรรมการตรวจรับ
สินค้าแจ้งงานพัสดไุม่
สามารถรับสอนค้าได ้

 

โครงการ 
RP01-01 

วพบ. 
พุทธชินราช 

 อ.วราภรณ ์ การปฏิบัตติาม
กฎหมาย

ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

........... 

RD037 ตึก ๘ ช้ันไม่เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

กำกับติดตามการ
ดำเนินงานในข้ันตอนการ
ประกาศหาผู้รับเหมาให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

วิทยาลัยฯ วพบ. 
พุทธชินราช 

มิ.ย. อ จารุวรรณ การปฏิบัตติาม
กฎหมาย

ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ความเสี่ยงด้านการรายงานจำนวน 3 เหตุการณ์ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจำปีงบประมาณ 2563 

RD038 การใช้จ่ายเงินไมเ่ป็นไปตาม
ไตรมาสที่กำหนด 

เร่งรัดการเบิกจ่าย 
 

งานการเงินฯ วพบ.พุทธชิน
ราช 

มิ.ย. จสอ. สุขาต ิ การรายงาน รวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงิน
รายได้รายงาน ณ 25 มิถุนายน  2563 
ไตรมาส 1 = 10.06 
ไตรมาส 2 =  22.63 
ไตรมาส 3 =  26.40 
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สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25มิถุนายน 2562  

(ประจำปีงบประมาณ 2563)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ลำดับ อุบัติการณ์ จำนวนที่เกิดอุบัติการณ์ (คร้ัง/คน) 

1 ด้านการปฏิบัติ (ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ) 27 
2 ด้านการปฏิบัติ (ทรัพย์สินสูญหาย) 2 
3 ด้านการปฏิบัติ (ความไม่ปลอดภัยนอกวิทยาลัย) 1 
4 ด้านการปฏิบัติ (ความไม่ปลอดภัยในวิทยาลัย) 12 
5 ด้านการปฏิบัติ (เสีย่งต่อช่ือเสียงวิทยาลัยฯ เสียหาย) 3 
6 ด้านการปฏิบัติ (ทรัพย์สินวิทยาลยัฯเสยีหาย) 1 
7 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบยีบ และข้อบังคับ 2 
8 ด้านการรายงาน 3 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ช่วงเดือน ตุลาคม – มิถุนายน ๒๕63 (ไตรมาส 1-3)  
 ปัญหาท่ีพบ 2562 2563 รวม 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย  

ด้านการปฏิบัติ(ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ)          27 เหตุการณ์ 
-เข็มทิมตำ(เข็มอินซลูิน) (เข็มฉีดยา injection plug) - 1 - - 1 1 - - - 3ราย 
-นักศึกษาสัมผสัโรค (7วณัโรค) (1HIV)(เลือดเข้าตา) - 1 - 7 - 1 - - - 3 รายงาน  

(9ราย) 
-ฝุ่น PM 2.5 - - - 1  1  1  - - - 3 เหตุการณ ์
-การแพร่กระจายเช้ือไวรัส โควดิ 19 
(คัดกรองพบนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 4 ราย) 

- - - - 1 
เหตุการณ ์

4
ราย 

1 - - 5 รายงาน 
(4 ราย) 

-แพร่กระจายเชื้อเนื่องจากขยะล้นถังเก็บ - - - 1  - - - - - 1 รายงาน 
-สัมผสัสารคัดหลั่ง (เลือดโดนมือท่ีเป็นแผล 2 ราย) - - - - - 2 - - - 2 ราย 
-สัมผสัผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ (มาจากพม่า) - - - - - 7 - - - 1 รายงาน  

(7 ราย) 
ด้านการปฏิบัติ(ทรัพย์สินสูญหาย)       - - - 2 เหตุการณ์ 
-ของนักศึกษาหาย 1  - - 1 - - - - - 2 ครั้ง 
ด้านการปฏิบัติ(ความไม่ปลอดภยันอกวิทยาลัย)       - - - 1 เหตุการณ์ 
-อุบัติเหตุการขับข่ีรถจักรยานยนต ์ - - - - 1 - - - - 1 ครั้ง 
ด้านการปฏิบัติ(ความไม่ปลอดภยัในวิทยาลัย)       - - - 12 เหตุการณ์ 
-พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 2  - - - - - - 1 - 3 ครั้ง 
-ไม่มไีฟระหว่างหอประชุมแบนทุสรณ์กับตึก  1      - - - 1 ครั้ง 
-ลิฟต์เสยี 1 - - - - - - - - 1 ครั้ง 
-คนภายนอกเข้ามาทะเลาะกันภายในวิทยาลัยฯ 1 - - - - - - - - 1 ครั้ง 
-หม้อแปลงระเบิด 1 - 1 - 

 
1 - - - 3 ครั้ง 

-น้ำหยดใส่กล่องควบคุมอินเตอร์เน็ต 1 - - - - - - - - 1 ครั้ง 
-ฝาบ่อดักไขมันชำรุด - - - - 1 - - - - 1 ครั้ง 
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-คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานตลอดเวลา (ห้องสมุด) - - - - - 1 - - - 1 ครั้ง 
ด้านการปฏิบัติ(เสี่ยงต่อชื่อเสียงวิทยาลัยฯเสียหาย)       - - - 3 เหตุการณ์ 
ปัญหาเรื่องสื่อออนไลน์ข่มขู่, การรับน้อง  2  - - - - - - - - 2 ครั้ง 
คนภายนอกมาล่อลวงนักศึกษา 1 - - - - - - - - 1 ราย 
ด้านการปฏิบัต ิ(ทรัพย์สินวิทยาลัยฯเสียหาย)       - - - 1 เหตุการณ์ 
อุปกรณ์ต่อหักคาเครื่องคอมฯ 1  - - - - - - - - 1 ครั้ง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ          2 เหตุการณ์ 
การจัดหาวสัด/ุพัสดุบางอย่างราคาสูง บางอย่างไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

- - - - - - - - - 1 ครั้ง 

ตึก ๘ ช้ันไม่เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ำหนด - - - - - - - - 1 1 ครั้ง 
ด้านการรายงาน - - - - - - - - - 3 เหตุการณ์ 
การใช้จ่ายเงินไมเ่ป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด   1   1   1 3 รายงาน 
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ความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

1 SP0๑-01  โครงการยกระดับการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร ์

ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ 
<4.40 

1. นำผลการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุง
แก้ไข 
2. กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ตามแผนการดำเนินงาน 
3. ปรับปรุงแบบประเมินให้มีความชัดเจน 
สามารถวัดได้ตรงตามผลลัพธ์ผู้เรยีน 

ไม่มีข้อมลู 

2 SP01-03 โครงการเตรยีมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

1. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้
คะแนนความรูส้ึกเช่ือมั่นใน
ความสามารถไม่เป็นไปตามตัวช้ีวดั
ของโครงการคือต่ำกว่าร้อยละ 90 
2. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสสอบผ่าน
การวัดความรู้รวบยอดของสถาบัน
พระบรมราชชนกและมหาวิทยาลยั
นเรศวรต่ำกว่าร้อยละ 90 และการ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
3. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสเข้ารว่ม
กิจกรรมไม่ครบทุกคน 

1. วางแผนร่วมกบัทีมวิทยากรในการให้ความรู้
และตดิตามการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นของนักศึกษา 
2. วางแผนร่วมกบัทีมวิทยากรทั้งอาจารย์ภายใน
และภายนอกในการทบทวนเนื้อหา เพื่อให้
นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หา 
3. ติดตามการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของนักศึกษา
พยาบาล 

1. ร้อยละ 97.26 ของนักศึกษา
พยาบาลมโีอกาสได้คะแนนความรูส้ึก
เชื่อมั่นในความสามารถ 
2. ร้อยละ 7.25 ของนักศึกษา
พยาบาลมโีอกาสสอบผ่านการวัด
ความรู้รวบยอดของสถาบันพระบรม
ราชชนกในรอบแรกและร้อยละ 
21.01 ของนักศึกษาพยาบาลมี
โอกาสสอบผ่านการวดัความรู้รวบยอด
มหาวิทยาลยันเรศวร และผ่านร้อยละ 
100 ในการสอบครั้งท่ี 2 ในการสอบ
ของ 2 สถาบัน  
3.เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด
จึงทำให้มีการเลื่อนการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

1. ในระหว่างทบทวนนักศึกษาบางคน 
ออกไปทำธุระนอกวิทยาลยัฯ และ
นอนหลับระหว่างการทบทวน และให้
ความสนใจน้อย 
2. บางรายวิชานักศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมน้อยมากคือ 40-50 คน 
3. มีการระบาดของการเกิดโรคโควิด 
19 ทำให้ต้องยุติการทบทวนใน
สัปดาหส์ุดท้ายของการฝึก 
 

3 SP01-04 โครงการพัฒนาครูต้นแบบ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ และระยะเวลาดำเนนิการ
อาจไมส่ามารถดำเนินการได้ตามแผน
ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ เนื่องจาก
ภารกิจของอาจารย์ด้านการสอนและ
อื่น ๆ และกลุม่เป้าหมายที่กำหนดเป็น
อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน 

ประสานกับผู้เกีย่วข้อง ก่อนการดำเนินการในแต่
ละกิจกรรม และประเมินความคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะในประเด็น
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

4 SP01-05 โครงการยกระดับการบริหาร
หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิ 

1. การบริหารงบประมาณของแตล่ะ
กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการ
จัดสรร 
2. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผน 
 

1.1 ติดตาม กำกับการใช้งบประมาณของแต่ละ
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง เป็นรายไตรมาส 
1.2 ประชาสมัพันธ์โครงการให้กลุม่เป้าหมาย
รับทราบ เพื่อความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.1 ติดตาม กำกับการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน เป็นราย
ไตรมาส2.2 ขอความร่วมมือผูร้ับผิดชอบกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด  

1. การบริหารงบประมาณของแตล่ะ
กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการ
จัดสรร 
2. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผน 
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

5 RP๐๑-๐๑ โครงการรับนักศึกษาใหม ่ 1. ผูผ้่านการคดัเลือกมีคณุสมบัติไม่
ตรงตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากการ
กรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ไมต่รง
ตามความเป็นจริง หรือมีปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นข้อจำกัดในการเข้าศกึษา 
2. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
และขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหมน่้อย
กว่าร้อยละ 95 ของจำนวนเป้าหมาย
ตามที่หลักสูตรกำหนด 
3. อาจมีข้อร้องเรยีนจากผู้สมคัรหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. ประชาสัมพันธ์คณุสมบัติของผูส้มัครเข้าถึงได้
ง่าย เช่น  http://www.bcnb.ac.th, เพจ
เฟสบุ๊ควิทยาลัยพยาบาล หรือสแกน QR code 
จาก website วิทยาลัยพยาบาลฯ หรือ page 
facebookวิทยาลัยพยาบาลฯ เพือ่อ่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบัตผิู้สมัคร 
2. มีกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้สมัครจาก
เอกสารการสมัครกับเอกสารตัวจรงิ และผลตรวจ
ร่างกายก่อนเข้าสมัภาษณ์ กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลรัฐทีส่ามารถ
ตรวจรางกายไดค้รบทุกรายการ เพื่อป้องกันผล
การตรวจทมี่คลาดเคลื่อน 
3. ติดตามรื่อสำรองจากสถาบันพระบรมราชชนก 
และดำเนินการเรียกตัวสำรองเพื่อสัมภาษณ์ตาม
กำหนดระนะเวลาที่สมถาบันพระบรมราชชนก
กำหนด 
4. ใช้ข้อมูลที่ได้จากสถาบันพระบรมราชชนก
เท่านั้นในการประชาสัมพันธ์ในทุกลำดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผดิพลาดของ
ข้อมูลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนได้ในภายหลัง 

 

6 RP๐๑-๐๒ โครงการการจัดการเรียนการ
สอนระดับรายวิชาทีส่่งเสริมผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณรายวิชาไม่
เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร 
กิจกรรมที่ 4 
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มการเรียนต่ำ  

กิจกรรมที่ 1 
1. ติดตาม กำกับ การใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่องเป็นระยะ อย่างน้อยรายไตรมาสและ
กำหนดให้ผูร้ับผดิขอบรายวิชาเบิกจ่าย
งบประมาณรายวิชาเป็นรายเดือน 

1.ร้อยละ 100 ของรายวิชาใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับคลาดเคลื่อนไมเ่กินร้อยละ ๑๐ 
   ในเรื่องการส่งเบิกเงินโครงการ
จัดการเรียนการสอนไม่ผา่น

http://www.bcnb.ac.th/


53 
 

ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

2.ขอความร่วมมือหัวหน้าภาค และผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสรปุรายงานการใช้งบประมาณเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามแบบฟอรม์ที่กำหนด 
กิจกรรมที่ 4 
1.ประสานงานกับงานจัดการศึกษาคัดกรอง
รายชื่อนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มมีผลการเรยีนต่ำ
ภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาเพื่อ
ติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาเปน็ระยะ ๆ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้งและรายงานให้
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรทราบเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาผู้เรยีน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทราบจำนวน
เงินท่ีจ่ายจริงทั้งหมด   
2.การฝึกปฏิบตัิเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานก่อนการสำเร็จ
การศึกษา (Elective practice) ได้มี
การดำเนินงานเสรจ็สิ้น 
3.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF ระดับชั้นปี พบว่า ช้ันปีท่ี ๔ 
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ช้ันปี ๑-๓ ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 
4. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มมีปัญหาทางการเรียนโดย
ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการ คือ 
-นักศึกษา ปีท่ี ๑ GPA น้อยกว่า 2.5 
เท่ากับ 68 คน 
-นักศึกษา ปีท่ี ๒ GPA น้อยกว่า 2.5 
เท่ากับ ๔๔ คน 
-นักศึกษา ปีท่ี 3 GPA น้อยกว่า 2.5 
เท่ากับ ๔ คน 
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 
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7 RP๐๑-๐๓ โครงการประชุมเสรมิสร้างความ
ร่วมมือในการผลติบัณฑิต
พยาบาล 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจาก
ตัวแทนแหล่งฝึกอาจติดภารกิจ 

ประชาสมัพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนครึ่ง – 
2 เดือน 

 

8 RP๐๑-๐๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน ประสานหน่วยงานก่อนการจดัโครงการอย่างน้อย
สามเดือน 

 

9 RP01-05  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

จำนวนนักศึกษามาเตรียมความพร้อม
ไม่ครบ 3 สัปดาห์ ทั้งหมด เนื่องจาก
มารายงานตัว  ไม่ครบร้อยละ 100 

จัดแผนกิจกรรมเฉพาะของนักศึกษาท่ีเรียก
หลังจากเปิดโครงการเตรียมความพร้อม 

 

10 RP๐๑-๐๖ โครงการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน 

อาจารย์ที่เป็นวิทยากรในการ
ปฐมนิเทศบางครั้งมีเวลาว่างไม่ตรงกับ
วันเวลาที่จัดโครงการฯ เนื่องจากติด
ไปราชการอาจทำให้ไมส่ามารถ
ปฐมนิเทศได้ในบางหัวข้อ  

ปฐมนิเทศชดเชยในหัวข้อดังกล่าวโดยแจ้งให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

ประสานอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวชิา
เพื่อให้มีการปฐมนเิทศชดเชยในหวัข้อ
ดังกล่าวโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า 

11 RP๐๑-๐๗ โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 

ระยะเวลาในพิธีอำลาสถาบันของ
บัณฑิตอาจจะยาวนานเกินไปส่งผลต่อ
การบริหารงบประมาณ 

ประสานบัณฑติให้บริหารจดัการเวลาในพิธีอำลา
สถาบันตามกำหนดการ 

 

12 RP๐๑-๐๘ โครงการพัฒนาฐานข้อมลู
วิชาการเพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูรที่มปีระสิทธิภาพ 

มีโอกาสที่ฐานข้อมลูจะไม่เป็นปัจจบุัน วางแผนการกำหนดและการตดิตามข้อมูลจาก
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มีโอกาสที่ฐานข้อมลูจะไม่เป็นปัจจบุัน 

13 RP๐๑-๐๙ โครงการเสรมิทักษะวิชาชีพ ใน
หลักสตูรการเรยีนการสอน
แบบสหวิชาชีพ(Interprofessional 
Education) เขตสุขภาพที่ ๒ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสี่ยงตอ่
การไดร้ับอุบัตเิหตุจากการเดินทาง 

ผู้รับผิดชอบปฐมนิเทศเรื่องการใช้ความระมัดระวัง
ในการเดินทาง และจัดหารถรับจ้างรับส่งนักศึกษา
ในขณะเดินทางเข้าพื้นที่ศึกษาและคัดเลือกรถ
รับจ้างท่ีมีคุณภาพ 

กิจกรรมนีย้ังไมไ่ด้ดำเนินการ อยู่
ระหว่างการเตรยีมข้อมลูในการ
ประชุม 
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14 RP๐๑-๑๐ โครงการจดัการเรียนการสอน
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล ปีงบประมาณ 2563 
รุ่นที่ 4 

ภาคทฤษฎ ี
นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมินผล 
ภาคปฏิบตั ิ
1. การเกดิอุบัติเหตุหรือความไม่
ปลอดภัยในในการฝึกปฏิบัติงานท้ังต่อ
ตนเอง และผูร้ับบริการ เช่น การ
สัมผสัสิ่งคัดหลั่งจากผู้รับบริการ 
2. การได้รับประสบการณไ์ม่ครบ 
3. ความปลอดภยัในการเดินทางฝึก
ปฏิบัติในยามวิกาล หรือการเดินทาง
ฝึกนอกสถาบันท้ังในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด 
 

ภาคทฤษฎ ี
1. หัวหน้าภาควิชาแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อ
กำหนดแนวทางการตดิตาม ช่วยเหลือนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ำ 
2. ผู้รบัผิดชอบรายวิชาผูส้อนร่วมกันติดตาม 
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มผีลการเรยีนต่ำ 
2.1 ตรวจสอบความรบัผิดชอบของการเรียน 
เวลาการเข้าห้องเรยีน ความรับผิดชอบ พฤติกรรม
ขณะเรียน 
2.2 ติดตามผลการสอบระหว่างเรยีน (การสอบ
ย่อยและสอบกลางภาค ปลายภาค) 
2.3 วิเคราะห์ผลการสอบระหว่างเรียน เมื่อพบว่า
มีแนวโน้มของคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 
2.3.1 ผูร้ับผดิชอบรายวิชาพบนักศึกษา เพื่อ
สอบถามหาสาเหตุ พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลบัถึง
สาเหตุของการมีแนวโน้มผลการเรยีนต่ำพร้อมเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิและ
หาแนวทางการพัฒนาผลการสอบร่วมกับนักศึกษา 
2.3.2 ผูร้ับผดิชอบรายวิชา/ผู้สอน มอบหมายให้
ผู้เรยีนรู้ด้วยตนเองโดยทบทวนความรู้ในเนื้อหา 
หัวข้อท่ีระบุ/มอบหมายงานท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาความรู้ของผู้เรียน อาจารยใ์ห้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ 
2.3.3 ผูร้ับผดิชอบรายวิชาให้นักศึกษาสอบใหม่
ด้วยข้อสอบคู่ขนาน/ข้อสอบชุดเดมิ 
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2.3.4 ผูร้ับผดิชอบรายวิชา/ผู้สอน ติดตามการ
พัฒนาผลการเรยีน และรายงานรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการตามลำดับ 
2.3.5 ผูร้ับผดิชอบรายวิชารวบรวมผลการเรียน
และแจ้งความก้าวหน้าของนักศึกษาท่ีมีแนวโน้ม
ผลการเรยีนต่ำให้แกผู่้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ๆ 
ภาคปฏิบตั ิ
1. ประสานกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจำหอผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค 
2. อาจารย์ใหค้ำแนะนำ นิเทศการฝึกงานอย่าง
ใกล้ชิดโดยกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ไม่เกิน 1:8 
3. ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในหการฝึก
ปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่
เลี้ยงประจำหอผู้ป่วย 
4. จัดให้มตีัวแทนของนักศึกษาทำหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์นเิทศตลอดระยะการฝึก
ปฏิบัต ิ
5. ช้ีแจง และบอกแนวทางการปอ้งกันการเกิด
อุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภยัในการฝึก
ปฏิบัติงานท้ังต่อตนเอง และผู้รับบริการ เช่น การ
สัมผสัสิ่งคัดหลั่งจากผู้รับบริการ 
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6. เน้นย้ำความปลอดภัยของนักศกึษาทั้งในด้านที่
พัก การเดินทางฝึกปฏบิัติในยามวกิาล หรือการ
เดินทางฝึกนอกสถาบันท้ังในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด 

15 RP๐๑-51 โครงการพัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู  

16 SP01-02  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอตั
ลักษณ์บณัฑิต “บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์” 

การใช้จ่ายวัสดดุำเนินกิจกรรมจิต
อาสาของนักศึกษาแต่ละช้ันปไีม่
เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว ้
 

ให้นักศึกษาเขียนเสนอความต้องการวัสดุในการ
จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ตั้งแตต่้นปกีารศึกษา 
 

 

17 RP01-11 โครงการเสรมิทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

1. มีโอกาสจัดกิจกรรมไมเ่ป็นไปตามที่
กำหนดได้เนื่องจากมีกิจกรรมย่อย
หลากหลาย 
2 ไมส่ามารถประเมินผลการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากมีนักศึกษามีจำนวนมาก เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ครบ 

1. จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพร้อม
กำหนดการจดักิจกรรมให้ชัดเจน 
2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทกุคน และทำ
แบบประเมินออนไลน ์
 

 

18 RP01-12 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. มีโอกาสจัดกิจกรรมไมเ่ป็นไปตามที่
กำหนดเนื่องจากเป็นกิจกรรมทีด่ำเนิน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลาย
หน่วยงานและกิจกรรมเป็นลักษณะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย 

วางแผนการกำหนดวันดำเนินกิจกรรมและ
งบประมาณโดยวิเคราะห์แผนการดำเนินกิจกรรม
และงบประมาณจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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2. มีโอกาสใช้เงินไมส่อดคล้องกับ
งบประมาณที่จัดสรรเนื่องจากรูปแบบ
การดำเนินกิจกรรมต้องกำหนดตาม
เครือข่าย 

19 RP01-13 โครงการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

1. นักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
ตามที่กำหนด 
2. การนำหลัก PDCA ไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาการเรียน การทำหน้าที่จิต
อาสาผ่านครอบครัวเสมือนและการ
เขียนบันทึกข้อมูลในสมุดประจำ
ครอบครัวเสมือนไม่ครบถ้วน   

1. ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบล่วงหน้าให้ทราบทั้ง
นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน 
2. การประชาสมัพันธ์ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ก่อน
ถึงวันจัดทำโครงการ 

 

20 RP01-14 
 

โครงการกีฬาสร้างเสรมิสุขภาพ 1. นักศึกษามีโอกาสช่ัวโมงเรยีนไม่
ครบ ตามที่กำหนดในหลักสูตร 
เนื่องจาก จัดสรรเวลาซ้อมไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนทำให้อาจไปกระทบกบั
ช่ัวโมงเรียน 
2. ไมส่ามารถจัดกจิกรรมตามที่
กำหนดเนื่องจากสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง 
3. นักศึกษามีโอกาสเกิดอุบตัิเหตจุาก
การเล่นกีฬาเนื่องจาก ขาดความพร้อม
ของร่างกาย การเล่นผิดจังหวะ  
 

1. ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และ
ช้ีแจงนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาชดเชยเวลา
เรียน และการจดัสรรเวลาในการฝกึซ้อมของ
นักศึกษา 
2. จัดเตรียมสถานท่ีการจัดกิจกรรมในร่ม 
3. เน้นย้ำในเรื่องการอบอุ่นร่างกาย และการเล่น
กีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และการ
ประสานงานหน่วยพยาบาลในการดูแลนักกีฬาเมื่อ
เกิดการบาดเจ็บ 
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21 RP01-15 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและพลเมืองเข้มแข็ง 

1. ในปีการศึกษาที่ผา่นนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรม
ของสโมสรนักศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับผดิชอบทุกปี
การศึกษา ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน 
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมี
นักศึกษาฝึกงานต่างจังหวัดการพัฒนา
กิจกรรม 

1. จัดประชุมทีมสโมสรนักศึกษา เพื่อให้ความรู้
และแนวทางการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
รวมทั้งพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
2. วางแผนการใหด้ำเนินกิจกรรมและประเมินผล
โดยผ่านระบบ online 

 

22 RP01-16 โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า”สื่อสาร
อย่างไรให้ปลอดภัยจาก มหันต
ภัยไซเบอร์” 

อาจมีผูล้งทะเบียนเข้าประชุมไม่ครบ
ตามเป้าหมาย  

ติดตามข้อมูลการรับสมัครเป็นระยะ ๆ และ
ประชาสมัพันธ์แก่ศิษย์เก่าหลากหลายช่องทางที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงไดร้วกเร็วและทั่วถึง 

มีการประชาสัมพันธ์แก่ศิษยเ์ก่า
หลากหลายช่องทางที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้รวกเร็วและทั่วถึง 

23 SP03-06 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 

จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่เป็นต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ และจำนวนผลงานวิจัย
ที่จะไดร้ับการอ้างอิง อาจจะมจีำนวน
ต่ำกว่าร้อยละ ๙0 

ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย และตดิตามความ 
ก้าวหน้าโครงการวจิัยที่กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
และส่งเสรมิให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็น พี่เลี้ยง
ในการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

มีการประสานงานอาจารย์หัวหนา้
โครงการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเปา้หมาย 
และตดิตามความ 
ก้าวหน้าโครงการวจิัยที่กำลังเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับ และส่งเสริมให้อาจารย์
วุฒิปริญญาเอกเป็น พี่เลีย้งในการส่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ แต่
ยังพบว่าร้อยละ 71.05 ของ
ผลงานวิจัยและวิชาการทีไ่ดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ และมจีำนวนผลงานวิจยั
ได้รับการอ้างอิง จำนวน 2 เรื่อง 
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24 SP02-07 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอกเพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน 

จำนวนเงินสนับสนุนทนุวิจยัจาก
ภายนอกสถาบันอาจจะได้ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

โดยการกระตุ้นอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมกัน
เขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภายนอก  
และสรรหาวิทยากรทีม่ีประสบการณ์การเขียนขอ
ทุนวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเครือข่าย
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ใน
วิทยาลัยฯ  

กระตุ้นอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมกัน
เขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภายนอก  
และสรรหาวิทยากรที่มีประสบการณ์
การเขียนขอทุนวิจัยมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเป็นเครือข่ายร่วมกันพฒันา
นวัตกรรมและขอทุนวิจัยจากแหลง่ทุน
ภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจให้
อาจารย์ในวิทยาลยัฯแตย่ังพบว่า
จำนวนเงินสนับสนุนทนุวิจยัจาก
ภายนอกสถาบันอาจจะได้ต่ำกว่า
เป้าหมายโดยสรุปมีเงินทุนภายนอก 
516,999 บาท และเงินทุนวิจัย
ภายใน 487,999 บาท เฉลี่ย 
18,269.07 บาท/ คน (คิดจาก
จำนวนอาจารย์ 55 คน) 

25 RP02-17 โครงการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั บทความ
วิชาการ ตำราและงาน
สร้างสรรค ์

1.การขอทุนสนับสนุนการวจิัยจำนวน
น้อย   
2. อาจารยย์ังขาดความเข้าใจ ขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เช่น การขอไปเผยแพร่
ผลงานวิจัยในตา่งประเทศ การ
เบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับชาต/ินานาชาต ิ
 

1.1  ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มคีวามประสงค์ขอทุน
สนับสนุนการผลิตวิจัย/ผลงานวิชาการ และกลุ่มที่
ไม่เคยขอทุนผลติผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
1.2  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนบัสนุนการวิจัย
ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งนโยบาย ระเบียบการใช้
จ่ายเงินผลิตผลงานทางวิชาการ ให้อาจารย์ทุกคน
ทราบ 
1.3  ตดิตามให้คำแนะนำอาจารยท์ี่ประสงค์การ
ขอทุนสนับสนุนการวิจยั 

มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามที่กำหนดแต่พบว่า การขอทุนวิจัย
ยังมีจำนวนน้อย 
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โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

2.1  ประชาสัมพันธร์ะเบยีบขั้นตอนในการเบิก
เงินสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิัย/วิชาการ ให้
อาจารย์ทุกคนทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอาจารย์ที่
มีผลงานเตรยีมตีพมิพ์เผยแพร่ เพือ่ให้ทราบและ
ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ 
2.2  ตดิตามการดำเนินการเป็นระยะ โดย
ประสานกับอาจารย์ผู้ขอการสนับสนุน การเงิน 
งานพัสดุเพื่อทราบความก้าวหน้า และหากพบ
อุปสรรคจะได้ดำเนินการแกไ้ขทันเวลา 

26 RP02-18 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีในองค์กร 

การเข้าร่วมโครงการของ
กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว ้

จัดประชุมในช่วงที่อาจารยไ์ม่ตดินเิทศภาคปฏบิัติ 
สรุปองค์ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต ์KM ชุมชน
สระแก้ว และประชาสัมพันธ์ทางโซเซียลมีเดียไลน์
และทางอีเมลให้อาจารย์ทุกท่านได้เข้าไปอ่าน 
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามที่
กำหนด 

27 SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพ 
(โครงการอบรมหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว) 

1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
2. ผู้เข้ารับการอบรมไมผ่่านเกณฑก์าร
อบรม 

1.1 สำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อ
ทราบจำนวนเป้าหมายของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 
1.2 ประชาสมัพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายก่อนการ
อบรมอย่างน้อย 1เดือน 
2.1 ช้ีแจงให้ผู้เขา้รับการอบรมเข้าใจแนวทางการ
วัดประเมินผลการเรียนการสอนในวันปฐมนิเทศ 
2.2  ตดิตามความก้าวหน้าในการเรียน เช่น การ
เข้าห้องเรียน การทำงานท่ีได้รับมอบหมายผลการ
สอบ 
2.๓  ประสานกับอาจารยผ์ูส้อนให้แต่ละชั่วโมง 
เพื่อติดตาม กำกับ การเรียนการสอนให้เป็นไป
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โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

ตามตารางการอบรม และติดตามพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะผู้ที่มี
แนวโน้มไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน 
2.๔  พบผูเ้ข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้ที่มี
แนวโน้มไมผ่่านเกณฑ์การประเมินเพื่อสอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรยีนและร่วมหาแนวทางการ
พัฒนาผลการเรยีนโดยการมสี่วนรว่มของผู้เข้ารับ
การอบรมและผู้เกี่ยวข้อง 

28 SP03-10 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการจัดการโรค
เรื้อรังตำบลบ้านคลอง 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจะไมเ่ป็น
ตามเป้าหมายทีร่ะบุไว้  เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่จัดงานเป็นช่วงหลังปีใหม่ 
และกิจกรรมงานวันเด็กในชุมชน  อีก
ทั้งอาจประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง   

วางแผนจัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  เพื่อ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมของชุมชน และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน  เช่น หอกระจาย
เสียงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และให ้อสม.ที่อยู่ใน
ความดูแลของรพ.สต.บา้นคลองช่วย
ประชาสมัพันธ์ 

1.มีกลุ่มผูสู้งอายุเข้าร่วมโครงการ 45 
คน  
2. บุคคลต้นแบบมาเข้าร่วมกจิกรรม
ไม่ครบตามเป้าหมายเนื่องจากการ
จัดทำหนังสือประสานวิทยากร โดย
เทศบาลบ้านคลองมีความล่าช้า ทำให้
วิทยากรต้นแบบไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได ้

29 RP03-19 โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
ตำบลดอนทองจ.พิษณุโลก ป2ี 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่
เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากการ
ประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึงและประชาชน
ติดภารกิจ  

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธผ์่านผู้นำชุมชน 
ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และดำเนินการใน
เวลาราษฎร คือ ช่วงที่ประชาชนเสร็จสิ้นภารกิจ
จากการทำงาน 

1. บางกิจกรรมในโครงการ (ฐาน) มี
ความเสีย่งต่อการเกดิอุบัติเหตุหกล้ม
ในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ แก้ไขโดยให้
ผู้ช่วยกิจกรรมดูแลอย่างใกล้ชิด 

30 RP03-20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

แจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายขั้น
ต่ำ จำนวน 48 คน ไปยังวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

ยุติโครงการ 
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31 RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับกลาง 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

แจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายขั้น
ต่ำ จำนวน 52 คน ไปยังวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

ยุติโครงการ 

32 RP03-๒2 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบตัิทั่วไป
ประจำปี 2563 
 
 

๑. จำนวนของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการไม่ตรง
ตามแผนทีไ่ด้กำหนดไว ้
๒. สถานท่ีในการจดัโครงการอบรม
ฟื้นฟูวิชาการไม่เพียงพอหรือการใช้
สถานท่ีซ้ำซ้อนกัน 
  
   
 

๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการล่วงหน้า โดยใช้การสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทาง เช่น จดหมายเชิญตามหน่วยงาน ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ ทางเฟสบุ๊คของกลุ่มงานบริการ
วิชาการ และป้ายประสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
๒. มีการวางแผนและจองห้องประชุมล่วงหน้า 
เพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้ำซ้อนและมีการจัดสรรห้อง
ได้อย่างเหมาะสม 

1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ฟื้นฟูวิชาการล่วงหน้า โดยใช้การ
สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เช่น 
จดหมายเชิญตามหน่วยงาน ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ ทางเฟสบุ๊คของก
ลุ่มงานบริการวิชาการ และป้ายประ
สัมพันธ์ต่าง ๆจึงทำให้จำนวนยอด
ผู้สมคัรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
คือ 180 คน 
 2. มีการวางแผนและจองห้องประชุม
ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกดิการจองซ้ำซ้อน
และมีการจัดสรรห้องได้อยา่ง
เหมาะสม และประสานวิทยบริการใน
กาติดตั้งจอโทรทัศน์เพิ่ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกด้านทัศนูปกรณ์ให้กับผู้
เข้ารับกาอบรม 

33 RP03-23 โครงการประเมินภาวะสมอง
เสื่อมของบุคคลไร้ที่พึ่ง (บูรณา
การการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต) 

ความเสีย่งของการเกิดอุบัตเิหตุหรอื
ความไม่ปลอดภัยในการเดินทางฝกึ
นอกสถาบัน  

มีการบรหิารความเสีย่งโดยผู้รับผดิชอบโครงการ 
เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกับ
นักศึกษา และประสานขอความร่วมมือคนขับรถ
ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และตรวจสอบ
สถาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกบันักศึกษา 

ได้เน้นยำ้เรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทางกับนักศึกษา จึงไม่เกดิความ
เสี่ยงของการเกิดอุบตัิเหตุหรือความไม่
ปลอดภัยในการเดินทางฝึกนอก
สถาบัน  
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34 RP03-24 โครงการหญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทัน 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (บูรณา
การการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ) (บูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการ
วิชาการพยาบาลมารดาทารก
แรกเกิดและผดุงครรภ์ 2) 

1. จำนวนของหญิงตั้งครรภ์ และญาติ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
2. เนื้อหา ความรู้ของนักศึกษาในการ
จัดกิจกรรม อาจยังไม่ถูกต้องหรือ
ครอบคลมุ  

1. ประสานกับหัวหน้าแผนก ฝากครรภ์ เพื่อตรียม
หญิงตั้งครรภ์และญาติให้ได้ครบตามเป้าหมาย 
2. มีการสอนให้ความรู้ เรื่อง การพยาบาลสตรี
ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และการคดั
กรองกลุ่มเสี่ยง แก่นักศึกษาก่อนจัดทำคลิปวิดโีอ
สาธิตการรับประทานอย่างไร ให้หญิงตั้งครรภ์ไกล
เบาหวาน การออกกำลังอย่างไร ให้หญิงตั้งครรภ์
ไกลเบาหวาน และจัดทำสคริปต์การอภิปราย 
เรื่อง หญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทันเบาหวาน แล้ว
นักศึกษานำเสนอ อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะก่อน
นำไปให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และญาต ิ

มีการประสานประสานกับหัวหน้า
แผนก ฝากครรภ์ เพื่อตรียมหญิง
ตั้งครรภ์และญาติใหไ้ด้ครบตาม
เป้าหมาย 
 

35 RP03-25 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
ก่อนเรียน (บูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการ วิชา 
การการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม
จำนวน   

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าเพื่อขอความร่วมมือ 

มปีระสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสมัพันธ์ล่วงหน้าเพื่อขอความ
ร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ  

36 RP03-26 โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2) 

การบริหารงบประมาณโครงการจาก
เงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งนโยบายยัง
อนุญาตให้ดำเนินการเบิกจ่ายใน 3 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 
อาจส่งผลใหไ้มส่ามารถดำเนินการ
บริหารงบประมาณได้ตามแผน 
 
 

ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไข และนโยบายสถาบัน ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 
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37 SP04-11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารงบประมาณ เนื่องจาก
กิจกรรมไมส่ามารถกำหนดวสัดุ
อุปกรณ์ของการทำนวัตกรรมได้ จงึ
ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุปุปกรณ ์

ให้นักศึกษาเขียนเสนอความต้องการวัสดุในการ
จัดทำนวัตกรรม 

 

38 SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตาม
กำหนด 

เพิ่มชอ่งทางการประขาสมัพันธ์ผ่านผู้นำ เช่น 
ผู้ใหญ่บ้านอสม. และดำเนินการในเวลาที่
ประชาชนเสร็จจากภารกิจการงาน 

 

39 RP04-27 โครงการสืบสานและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ไม่ครบถ้วนร้อยละ 100 เพราะ
เนื่องจากนักศึกษาปิดเทอม ขึ้นวอร์ด
และจบการศึกษา 
2. ขาดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสืบ
สานประเพณไีทยท่ีวิทยาลยัฯพยาบาล
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณไีทย 

1. ในปีการศึกษา 2563 เลื่อนการเปิดภาคเรียน
เป็นเดือนมิถุนายน ทำให้นักศึกษาอยู่เข้าร่วม
กิจกรรมครบร้อยละ 100 
2. ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเพื่อทำข่าวและเผยแพร่
กิจกรรมแกส่าธารณชน 

 

40 RP04-28 โครงการพุทธชินราชร่วมใจทำนุ
บำรุงชาติศาสนาพระมหากษตัริย์ 
สืบสานสามัคคี วิถีวัฒนธรรม
ไทย 

1.จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมอาจจะไม่
ครบตามที่กำหนดเนื่องจากภารกจิ
ของอาจารย์ด้านการสอนและด้านอื่น 
ๆ และกลุ่มเปา้หมายที่กำหนดเปน็
อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน 
2.จำนวนกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
อาจมีจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ
ในแต่ละกิจกรรม และประเมินความคุ้มค่าในการ
จัดกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม โดยเฉพาะในประเด็น
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.จัดทีมเฉพาะกิจสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ 
และประชาสัมพันธ์บุคลากรทราบ 

1.จำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตาม
แผน 
2.จำนวนกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์มี
จำนวนมาก 
3.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา และการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรม
ล่วงหน้า 
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4. มีการเปลีย่นแปลงกำหนดการบ่อย 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดกับ
หน่วยงานภายนอก 

41 SP05-1๓ การพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมตดิภาระกิจการ
สอนและงานท่ีรับผิดชอบ 
2. เกิดความล่าช้าในการอนมุัติเพราะ
ต้องส่งโครงการไปยังศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันพระบรมราช
ชนกเป็นผู้อนุมัต ิ

1. จัดการประชุมในช่วงปิดภาคเรยีนของนักศึกษา 
2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และ
ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันพระบรมราชชนก และจัดทำเสนอ
โครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

1.มีการจัดการประชุมในช่วงปิดภาค
เรียนของนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์
สามารถเข้าร่วมโครงการได ้
2.มีการเปลีย่นแปลงของเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร ์
๓. มีการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการ และประสานงานกับศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระ
บรมราชชนก และจัดทำเสนอโครงการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

42 SP05-1๔ โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามโครงการที่กำหนด 

1. ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษาทุกช้ันปี ให้ทราล่วงหน้าจะจัดโครงการ 
2. ประสานกับงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงาน
วิชาการให้จัดวันและเวลาใหเ้หมาะสม 

 

43 SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรม ภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ และระยะเวลาการ
ดำเนินการอาจไมส่ามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนของกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
เนื่องจากภารกิจของอาจารย์ด้านการ
สอนและอื่น ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการใน
แต่ลกิจกรรม และประเมินความคุม้ค่าในการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะในประเด็น
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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กำหนดเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยทุก
คน 

44 SP05-1๖ โครงการการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
วิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

การนำความรู้ที่ไดร้ับจากการศึกษาดู
งาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้
เนื่องจากบริบทในการบริหารจดัการมี
ความแตกต่าง 

ประชุมผูเ้กี่ยวข้องในการกำหนดประเด็น
การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้องค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ 

 

45 SP05-17 โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญ
ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูร ท่ีให้บริการของ
วิทยาลัย 

1. จำนวนอาจารย์ผูไ้ปอบรม อาจไม่
ครบตามหลักสูตรที่ต้องการ 
2. จำนวนผูไ้ปอบรมไมเ่ป็นไปตาม
โครงการกำหนด 
3. ค่าใช้จ่ายอาจไม่เป็นไปตาม
แผนงานโครงการเนื่องจากสถาบนัท่ี
จัดการอบรมเป็นผู้กำหนดคา่ใช้จ่ายใน
การลงทะเบยีนปัจจัยไมส่ามารถ
ควบคุม 

1. ประชุมร่วมกันทุกกลุม่งานเพ่ือกำหนดหลักสูตร
และการพิจารณาตัวบุคคลที่จะใหไ้ปอบรม 
2. อาจารย์ที่จะไปอบรมต้องรบัทราบและยินยอม 
รวมทั้งภาควิชาต้องรับทราบและกำหนดภาระงาน
การจัดการเรยีนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบตัิให้
เหมาะสมกับระยะเวลาที่อาจารยจ์ะไปอบรม 
3. สำรวจความต้องการไปพัฒนาตนเองในการ
อบรมของอาจารย์ เพื่อความสมัครใจของอาจารย์
ละสอดคล้องความต้องการความเช่ียวชาญของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
4. ค่าใช้จ่ายให้ผู้อบรมเสนอมาเพือ่ใช้จ่ายตามที่
เป็นจริงและนำเสนอผู้บรหิารในการอนุมัตติาม
สิทธิทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการไปราชการ/
การอบรมระยะสั้น 
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46 RP๐๕-29 โครงการทบทวนระบบบริหาร
จัดการองค์กร (Management 
Review) 

เสี่ยงต่อการไม่นำระบบและกลไกไปใช้
จริงในการทำงาน 
 

1. แจกเล่มคู่มือบริหารคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช 
2. แขวนคู่มือบริหารคณุภาพในเวบ็ไซต์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
3. ประชาสัมพันธ์แตล่ะระบบและกลไกท่ีมีอย่าง
ต่อเนื่องในเว็บไซต์ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
4. ผู้บริหารทุกระดับกำกับติดตามการนำระบบ
และกลไกในกลุม่งานของตนเองไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรมและติดตามผลการนำระบบไปใช้เพื่อ
พัฒนาต่อไป 

อยู่ระหว่างการประสานผูร้ับผดิชอบ
ระบบและกลไกในการปรับปรุงแกไ้ข 
และรวบรวมจดัทำเลม่คู่มือบริหาร
วิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

47 RP๐๕-30 โครงการพัฒนาการทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

๑. เสีย่งต่อการดำเนินโครงการไม่
บรรลตุัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

1. งานยุทธศาสตร์ต้องกำกับตดิตามการดำเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดพร้อมทั้ง
ติดตามรายงานสรุปโครงการของทุกโครงการทั้ง
รายเดือน และรายไตรมาส 
2. รายงานคณะกรรมบริหารเพื่อดำเนินการแกไ้ข
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มการดำเนินโครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. จัดประชุมการปรับแผนปฏิบัตกิาร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลางปี) เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรมตามผลการประเมิน
ตัวช้ีวัด แผนกลยุทธ์ และตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 

อยู่ในระหว่างติดตามการดำเนินงาน
รอบ ๙ เดือน 
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48 RP๐๕-31 โครงการการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่สามารถดำเนินการโครงการไดต้าม
ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากภาระ
งานด้านการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรที่มตีลอดทั้งปีกลุ่มเปา้หมาย
ไม่เอื้ออำนวยให้จดักิจกรรม 

1. กำหนดวันในการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงที่
มีการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สดุเพื่อให้ 
บุคลากรมีความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมตามแผนในโครงการ
ให้ผู้บริหารและบุคคลากรที่เกี่ยวขอ้งทราบ
ล่วงหน้า 

สามารถดำเนินการจัดประชุมในวันท่ีมี
การปรับเปลี่ยนโครงการ ซึ่งมีการจัด
ประชุมเสริมสรา้งความรูเ้กี่ยวกับ
ระเบียบการเงิน การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ในวันที่ 24 
มิถุนายน ๒๕๖๓ และไดม้ีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง และควบคมุภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

49 RP05-32 โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช 

1. การตั้งช่ือหลักฐานไมเ่ป็นไปตามที่
กำหนดและการลงข้อมูล CHE QA 
Online หลักฐานทีล่งไมต่รงกับ
รายงานที่เขียนไว้  
2. การบริหารจดัการ ภายหลังการ
อบรมการจดัเก็บเอกสารงานประกัน
ผ่านระบบ CHE QA Online ล่าช้า
เพราะไม่มีข้อมลู input หลักฐานป้อน
ให้กับระบบ CHE QA Online  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบ 
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ  

1. กำหนดช่ือท่ีจะใช้ในรายการหลักฐานและให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตรวจสอบเอกสารของตัวเอง
หลังจากท่ี link ข้อมูลแล้วทันที 
2. กำหนดระยะเวลาที่ใหส้่งข้อมูลอย่างชัดเจน 
3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
ก่อนวันจัดโครงการจริง 
4. ยืนยันวันจัดกจิกรรมที่แน่นอนกับทั้งวิทยากร
และคณะกรรมการทั้งหมด 

งานประกันคุณภาพจัดทำแผน เตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปี 2562 
โดยกำหนดระยะเวลาให้จัดส่งข้อมูล
อย่างชัดเจน และประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรทราบในระบบสารบรรณ 
และในที่ประชุม  ส่วนการเข้าร่วม
กิจกรรม และระยะเวลาจดักิจกรรม
เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  มกีาร
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 
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4. มีการเปลีย่นแปลงการจัดกิจกรรม
บ่อย ไม่ตรงกับวันจัดกิจกรรมใน
โครงการ  

3 เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการ
ซ้ำซ้อนกับงานวิชาการ 

50 RP05-33 โครงการพัฒนาการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

1. การประชาสมัพันธ์ไม่ครอบคลมุ
และทั่วถึงกับหน่วยงานภายนอก 
2. รูปแบบ/แบบฟอร์มการ
ประชาสมัพันธ์ไม่มคีวามหลากหลาย   

1. เพิ่มช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ให้
หลากหลายในกลุม่เป้าหมายที่แตกต่างกันไป 
2. เพิ่มทักษะ พฒันาบุคลากรงานประชาสมัพันธ์
ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

 

51 RP๐๕-๓4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
พยาบาลและห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์

ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้น
มาระหว่างปีงบประมาณและราคา
ครุภณัฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตามท้องตลาด  

ประมาณราคาวัสดุ ครุภภัณฑ์ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
และการปรับแผน/โครงการระหวา่งปี 

1.อยู่ระหว่างการดำเนินการหาปัจจัย
สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล และการ
พยาบาลเสมือนจริงมีวัสดุ ครุภณัฑ์ 
พร้อมใช้ และเพียงพอทุกสาขา 

52 RP๐๕-35 โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 

1. ทรัพยากรสารสนเทศไมต่รงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
เนื่องจากผู้ใช้บริการมสี่วนร่วมในการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศน้อย 
2. ผู้ใช้บริการไมส่ามารถสืบค้นและ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เนื่องจากขาดทักษะในการ
สืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

1. เพิ่มช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ทรัพยากร
สารสนเทศผา่นทาง E-mail และเว็บไซต์ห้องสมุด 
ULIBM และประชาสัมพันธ์ใหผู้้ใช้บริการสามารถ
คัดเลือกหนังสือท่ีต้องการจากรา้นค้าหรือ
หน่วยงานท่ีผลิตหนังสือ 
2. ผลิตคู่มือหรือแผ่นพับแนะนำการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบค้นสารสนเทศ 

 

53 RP๐๕-36 โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อการศึกษา 

ราคาครภุัณฑ์กลางในแตล่ะปีมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันเวลาที่
ประกาศใช้ 

กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ชัดเจน 

อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ด้วยวิธีจดัซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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54 RP05-37 โครงการอบรมให้ความรู้ซ้อม
แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติ
และหรือภัยพิบัต ิ

1. จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการอาจไม่
ครบตามทีโ่ครงการกำหนด 
2. ความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและ
นักศึกษาเมื่อต้องสาธิตย้อนกลับ
แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและหรื
อภัยพิบัต ิ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในวิทยาลัย
ให้ ทราบล่วงหน้าละประสานกับงานกิจการ
นักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กำหนดวันเวลาจดั
โครงการ 
2. ปฏิบัตติามเจ้าหน้าท่ีผู้ฝึกสอน 

1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการแต่ไม่
คลอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้
ผู้เข้ารับการอบรมไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
 

55 RP05-38 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 

การจัดหาครุภณัฑเ์พื่อการเรียนการ
สอนอาจไมส่ามารถดำเนินการไดต้าม
เวลาที่กำหนด เนื่องจาก การ
ดำเนินการต้องเป็นไปตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

ประสานผู้ขายจัดทำรายละเอียดการดำเนินการแต่
ละรายการตามขั้นตอนท่ี พรบ.การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้
ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด  (เช่น ไตรมาส
ที่ 1) 

 

56 RP05-39 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการ
บริหารงาน 

1. เนื่องจากวิทยาลยัมีอาคาร และ
ครุภณัฑ์ประกอบการบริหารจัดการที่
มีอายุในการใช้งานมานาน อาจส่งผล
ต่อความเพียงพอของงบประมาณที่
ประสาณการ 

ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา
ในเรื่องความประหยัดใช้สาธารณปูโภคและจัดทำ
แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 

57 RP05-40 โครงการจดัหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ครุภณัฑ์/หรือสิ่งก่อสร้าง 

การดำเนินการจัดซื้อครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง อาจไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากบาง
รายการต้องมีการประสานงานกับ
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบให้ไดต้าม
มาตรฐาน และการดำเนินการต้อง

จัดทำรายละเอียดการดำเนินการแต่ละรายการ
ตามขั้นตอนท่ี พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้  เมื่อ
หน่วยงานไดร้ับการอนุมตัิงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  ให้ดำเนินการจดัทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปเีผยแพร ่
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

58 RP05-41 โครงการสวัสดิการสำหรับ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชินราช 

บุคลากรยังเข้าใจไม่ชัดเจนถึง
สวัสดิการที่ตนพึงจะไดร้ับ 
 

ควรมีการประชาสัมพันธ์และประชุมสร้างความ
เข้าใจให้มากขึ้น 

 

59 RP05-42 โครงการวางแผนและบริหาร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(บุคลากรดา้นการสอน) 

อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียน
โครงการ 

อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการ  

60 RP05-43 โครงการวางแผนและบริหาร
บุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน 

1. สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศกึษา
เต็มเสวลาเทียบเท่า (FTES) อาจมี
สัดส่วนเดิน 1:6 เนื่องจากมีอาจารย์
ลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ ทำให้
สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษามี
สัดส่วนเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
2. จำนวนบุคลากรสายสนบัสนุน
ปฏิบัติงานขาด มไีม่ครบทุกตำแหน่ง
เนื่องจากมีบุคลากรลาออก ย้าย หรือ
เกษียณอาย ุ

1. กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนให้
ชัดเจน จัดให้มีกิจกรรม และสวัสดิการเพื่อสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้อาจารย์ เพื่อให้ยังมีอัตราคง
อยู่ และเปดิรับสมัครอาจารย์ทดแทนอาจารย์ที่
ลาออก ย้าย หรือเกษียณอาย ุ
2. กรณีไมม่ีผูส้มัครประสานกรรมการบริหาร
วิทยาลัย อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรและ
หัวหน้าภาควิชาแตล่ะสาขาร่วมกนัสรรหาและ
เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
3. เสนอให้กำหนดทุนอาจารย์สำหรับนักศึกษา
ใหม่ ในจำนวนท่ีวางแผนรับอาจารย์ในระยะ 10 
ปี เพ่ือทดแทนกรณีที่พบว่าเสี่ยงตอ่การสูญเสีย 
4. บุคลากรสายสนับสนุนกำหนดตำแหน่งและ
ดำเนินการสรรหาเพื่อใหไ้ด้รับการบรรจ/ุแต่งตั้ง
ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ 
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

61 RP05-44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ 

1. อาจารย์อาจไม่ไดร้ับข้อมลูในการ
อบรม 
2. ผู้มคีวามต้องการเข้ารับการอบรม
ไม่สะดวกในช่วงเวลาที่จัดอบรม 
เนื่องจากติดภารกิจ 
3. อาจารย์อาจได้รับการพัฒนาไม่
ครบเกณฑ์ที่กำหนด 

1. ให้ข้อมูลการอบรมประชุมสัมมนา เพื่อ
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ได้รับ
การพัฒนาท้ังความเชี่ยวชาญและตามโครงสรา้ง
และด้านการบรหิาร 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะการอบรม
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้ารับ
การอบรมต่อเนื่อง โดยประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายกำหนดช่วงเวลาการอบรมที่
กลุ่มเป้าหมายติดภาระการสอนภาคทฤษฎีและ/
ภาคปฏิบตัิน้อยท่ีสุด 
3. ติดตามการพัฒนาของอาจารยข์องอาจารย์ทุก
รายไตรมาส เมื่อพบอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร
และอาจารย์ประจำหลักสตูร ท่ีไดร้ับการพัฒนาไม่
ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สนบัสนนุและส่งเสรมิให้
ได้รับการพัฒนาก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 

 

62 RP05-45 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
สมรรถนะความเช่ียวชาญ 

1. จำนวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่
ได้รับการพัฒนาท้ังความเชี่ยวชาญ
และตามโครงสร้าง  อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากอาจติดภารกิจไม่
สามารถไปพัฒนาได ้
2. จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม
โดยเฉพาะการอบรมภาษอังกฤษ อาจ
มีภารกิจท่ีต้องรับผดิชอบทำให้เข้ารับ
การอบรมไม่ต่อเนื่องทำให้การสอบ

1.ให้บุคลากรสายสนับสนุนกำหนดช่วงเวลาที่
ต้องการไปพัฒนาที่แน่นอน 
2.ให้บุคลากรสายสนับสนุนเลือกช่วงเวลาที่
ต้องการอบรมภาษาอังกฤษท่ีแน่นอน และ
สามารถเข้าได้อย่างต่อเนื่อง 
3.เช็คบุคลากรในแตล่ะปี ท่ีจะเกษียณ ว่ามีกี่คน 
และกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน  
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

ภาษอังกฤษได้ค่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่
กำหนด 
3. จำนวนบุคลากรสายสนบัสนุนอาจ
ได้รับการพัฒนาไม่ครบตามเกณฑท์ี่
กำหนด เนื่องจากมีการลาออกหรอื
เกษียณอายุ หรืออาจเนื่องจากตดิ
ภารกิจไมส่ามารถไปพัฒนาได ้

63 RP05-46 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาองค์กรตามแนว
พระราชดำริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียน
โครงการ 

อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการ  

64 RP05-47 โครงการธำรงรักษาและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมที่ 1 บุคลากรยังไมเ่ข้าใจ
ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและ
ขั้นตอนการดำเนินงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ ๒ บุคลากรไมเ่ข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกคน 
กิจกรรมที่ ๓  และ กิจกรรมที่ 4  
จำนวนของบุคลากรที่มาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
กิจกรรมที่ 5  ผู้เกษียณอายุราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน
เนื่องจากหน่วยงานภายนอกไม่กำหนด
วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีแน่นอนได ้

กิจกรรมที่ 1  
ควรมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอน
การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้บุคลากรทุกคนทราบโดยการทำบันทึกข้อความ
รายงานเสนอผู้บรหิารและแจ้งผูเ้กีย่วข้องทราบ 
กิจกรรมที่ ๒  
ขอผลการตรวจในการไปพบแพทย์ตามนัด 
กิจกรรมที่ ๓  และ กิจกรรมที่ 4  
ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้นหลายๆ
ช่องทางเพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้
ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
กิจกรรมที่ 5   
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ
ราชการขึ้นภายในวิทยาลัย 
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ลำดับ รหัส 
โครงการ 

โครงการ ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

65 RP05-48 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกโดยใช้
กระบวนการสหสาขาวิชาชีพ
เรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง (IPE 
: Inter Professional 
Education) 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนมาก
เป็นนักศึกษาพยาบาล มีส่วนน้อยที่
เป็นสหสาขาวิชาชีพ อาจทำให้เกิดการ
จับกลุ่มเฉพาะเพื่อนพยาบาลด้วยกัน 

จัดกลุ่มให้นักศึกษาคละกบัเพื่อนสหวิชาชีพเพื่อ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและร่วมกัน
เป็นทีมโดยสามารถปฏบิัติงานเป็นทีมสุขภาพท่ีดี
ได ้

 

66 RP05-49 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา (โครงการวิทยาลัย
ร่วมกับสมาคม) 

ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบ ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ  

ประชาสมัพันธ์ให้วิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งทราบ
อย่างต่อเนื่องก่อนวันจัดโครงการจริง 

ผู้เข้าร่วมโครงการครบ ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 

67 RP05-50 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
(โครงการวิทยาลัยร่วมกับ
สมาคม) 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบ 
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 

ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรในวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนวันจัด
โครงการจริง และประสานผูร้ับผดิชอบแต่ละ
วิทยาลัยฯ ในการสื่อสารและสนับสนุนบุคลากร
เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมโครงการครบ ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 
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สรุปความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
จำแนกตามประเด็นปัญหา/ความเสี่ยง 

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ  จำนวนความเสี่ยง (คร้ัง) 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 32 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไมเ่ปน็ไปตามแผน 10 
3. การบริหารงบประมาณของแตล่ะกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร/งบประมาณที่ประมาณการไว้แตล่ะรายการอาจไม่เป็นไปตามที่

ประมาณการไว ้
9 

4. การเบิกจ่ายจัดซื้อครุภณัฑ์/สิ่งก่อสร้างล่าช้า ไม่ได้ตามกำหนดที่จดักิจกรรม/โครงการ และได้วัสดุทีไ่ม่ตรงตามรายการจดัซื้อจัดจา้ง ไดร้ับ
ของไม่ตรงตามคุณสมบตัิที่ต้องการ 

3 

5. ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นมาระหว่างปีงบประมาณและราคาครภุัณฑ์ท่ีเปลีย่นแปลงตามทอ้งตลาด  2 
6. นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มการเรียนต่ำ 2 
7. จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจยัจากภายนอกสถาบันอาจได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 1 
8. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการน้อย 1 
9. อาจารยส์่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเวทีวิชาการจำนวนน้อย 1 
10. ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ <4.40 1 
11. การไดร้ับประสบการณ์ไมค่รบ 1 
12. นักศึกษาพยาบาลมโีอกาสสอบผ่านการวัดความรู้รวบยอดของสถาบนัพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยนเรศวรตำ่กว่าร้อยละ 90 และ

การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ำกว่าร้อยละ 80 
1 

13. นักศึกษามีโอกาสชั่วโมงเรียนไม่ครบ ตามที่กำหนดในหลักสตูร เนื่องจาก จัดสรรเวลาซ้อมไมเ่พียงพอต่อการเรียนทำให้อาจไปกระทบกับ
ช่ัวโมงเรียน 

1 

14. ไม่สามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาได้ตามเปา้หมาย เนือ่งจากมีนักศึกษามีจำนวนมาก เขา้
ร่วมกิจกรรมไม่ครบ 

1 

15. การเกิดอุบัตเิหตหุรือความไม่ปลอดภัยในในการฝึกปฏิบตัิงานทั้งต่อตนเอง และผูร้ับบริการ เช่น การสมัผัสสิ่งคัดหลั่งจากผูร้ับบริการ 4 
16. การนำหลัก PDCA ไปใช้ในการแกไ้ขปัญหาการเรียน การทำหน้าท่ีจติอาสาผ่านครอบครัวเสมือนและการเขียนบันทึกข้อมูลในสมุดประจำ

ครอบครัวเสมือนไม่ครบถ้วน   
1 

17. ในปีการศึกษาท่ีผ่านนักศึกษาผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับผดิชอบทุกปีการศึกษา ทำ
ให้ขาดความต่อเนื่องใน 

1 
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18. เนื้อหา ความรู้ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม อาจยังไม่ถูกต้องหรอืครอบคลุม 1 
19. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคณุสมบัตไิมต่รงตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเกดิจากการกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีปัญหา

สุขภาพท่ีเป็นข้อจำกัดในการเข้าศกึษา 
1 

20. จำนวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่น้อยกว่าจำนวนเป้าหมายตามทีห่ลักสตูรกำหนด 1 
21. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคณุสมบัตไิมต่รงตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเกดิจากการกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีปัญหา

สุขภาพท่ีเป็นข้อจำกัดในการเข้าศกึษา 
1 

22. อาจมีข้อร้องเรียนจากผูส้มัครหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 1 
23. จำนวนเงินสนับสนุนทุกวิจยัจากภายนอกสถาบันอาจจะไดต้่ำกว่าเปา้หมาย 1 
24. การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนน้อย   1 
25. อาจารย์ยังขาดความเข้าใจ ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น การขอไปเผยแพรผ่ลงานวิจัยในตา่งประเทศ การ

เบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 
1 

26. ผู้เข้ารับการอบรมไมผ่่านเกณฑ์การอบรม 1 
27. สถานท่ีจัดโครงการไม่เพียงพอ หรอืใช้สถานท่ีซ้ำซ้อนกัน 1 
28. การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมไม่ครอบคลมุหรือไม่ทั่วถึงหน่วยงานภายนอก 1 
29. ฐานข้อมูลจะไม่เป็นปัจจุบัน 1 
30. เสี่ยงต่อการไม่นำระบบและกลไกไปใช้จริงในการทำงาน 1 
31. บุคลากรยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลยั 1 
32. เสี่ยงต่อการดำเนินโครงการไม่บรรลุตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 1 
33. เกิดความล่าช้าในการอนุมตัิเพราะต้องส่งโครงการไปยังศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้อนุมตั ิ 1 
34. การตั้งช่ือหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและการลงข้อมูล CHE QA Online หลักฐานทีล่งไมต่รงกับรายงานที่เขียนไว้  1 
35. การบริหารจัดการ ภายหลังการอบรมการจัดเก็บเอกสารงานประกนัผ่านระบบ CHE QA Online ล่าช้าเพราะไม่มีข้อมลู input หลักฐาน

ป้อนให้กับระบบ CHE QA Online  
1 

36. ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากขาดทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ 

1 

37. ความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเมื่อต้องสาธิตย้อนกลบัแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและ
หรือภัยพิบัต ิ

1 
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38. บุคลากรยังเข้าใจไม่ชัดเจนถึงสวสัดิการที่ตนพึงจะไดร้ับ 1 
39. สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเสวลาเทียบเท่า (FTES) อาจมีสัดส่วนเดิน 1:6 เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ ทำ

ให้สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศกึษามีสัดส่วนเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
1 

40. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏบิัติงานขาด มีไม่ครบทุกตำแหน่งเนื่องจากมีบุคลากรลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ 1 
41. อาจารย์อาจไมไ่ด้รับข้อมลูในการอบรม 1 
42. อาจารย์อาจได้รบัการพัฒนาไม่ครบเกณฑ์ที่กำหนด 1 
43. ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคนเนื่องจากหน่วยงานภายนอกไม่กำหนดวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีแน่นอนได้ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


