แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สารบัญ
สารบัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จากรายงานอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ 2564
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 (รุ่น 69) ปีการศึกษา 2563
ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 70)
ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 71)
ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 73)
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-1 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตามคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย
หน้าที่รับผิดชอบ
1.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
1.2 กำกับให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทั้งที่เป็นการเงิน และไม่ใช่การเงิน
(Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)
1.3 กำกับติดตามผล และสอบทานการนำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ
1.4 ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
2. ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้
2.1 ร่วมกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
2.2 รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริห ารความเสี่ ยง และจัดวางระบบควบคุมภายใน ของแต่ล ะงาน/ฝ่าย
2.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส
ผลกระทบ ความรุนแรงความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
2.4 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)
2.5 ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และนำสู่การปฏิบัติ
3. ทบทวน/จั ด วางระบบและกลไกการบริ ห ารความเสี่ ยงและควบคุ ม ภายใน จั ด ทำคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน และเผยแพร่ ใ ห้ กั บ
บุคลากรของวิทยาลัย
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง)
ง

4. วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ และจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้แก่ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) รายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2) รายงาน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ รายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และแบบติดตาม ปค.5
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดนโยบายความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Identification) โดยแต่ละกลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การระบุความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Measurement and Risk Prioritization) คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงร่วมกันประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น
ระดับต่ำ (ระดับคะแนน 1-3) คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน 4-8) คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับสูง (ระดับคะแนน 9-14) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
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)

จ

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ และเป้าหมาย
คือ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเท่ากับ 4 โดย
ระดับที่ 1 มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ
ระดับที่ 2 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด
ระดับที่ 3 มีรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับที่ 4 ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงหรือหมดไป

ฉ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
จากการรายงานอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
ความเสี่ยง
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติ
ใหม่/โรคอุบัติซ้ำ
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอำนวยการ และ
ฝ่ายวิชาการ
เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่สำเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่
หลักสูตรกำหนดเนื่องจาก
นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ
กว่า 2.50 หรือปัญหา
สุขภาพซับซ้อน
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

โอกาส

ผลกระทบ

5

5
องค์กร

4

4
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับความ
รุนแรง
25

ระดับความ
รุนแรง
สูงมาก

16

สูงมาก

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ปัจจัย
ปัจจัยความเสี่ยง
มีการระบาดของไวรัส
โคโรนา(โควิด19)

กลยุทธ์
ปัจจัยความเสี่ยง
(Strategic Risk) -การปรับรูปแบบการเรียนเป็น
การเรียน online
-นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มผี ลการ
เรียนอ่อนตั้งแต่ก่อนรับเข้า
-การเตรียมความพร้อมใน
ภาพรวมอาจไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการรายบุคคล
โดยเฉพาะนศ.ที่เรียนอ่อน
-การจัดการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้
(Style) ของนักศึกษาแต่ละคน
เนื่องจากขาดการประเมิน และ

1

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ปี พ.ศ. 2564
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรน่า จำนวน
154 คน

การดำเนินงานในรอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีนักศึกษา
แนวโน้มต่ำกว่า 2.5 ดังนี้
-รุ่น 69 เดิมมีรายงาน 3 คน
ปัจจุบันมีจำนวน 1 คน
-รุ่น 70 เดิมมีรายงาน 36 คน ปัจจุบันมี
จำนวน 29 คน
- รุ่น 71 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 คน
ปัจจุบันมีจำนวน 21 คน
- รุ่น 72 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน

ความเสี่ยง

เสี่ยงต่อได้รับอันตรายจากการ
ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
อาจารย์ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
และผูร้ ับบริการ (เช่นการติด
เชื้อ อุบัติเหตุเข็มทิม่ ตำ
อุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ยาผิด
ฯลฯ)
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

โอกาส

3

ผลกระทบ

3
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับความ
รุนแรง

9

ระดับความ
รุนแรง

ความเสี่ยงด้าน

สูง

การปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

2

ปัจจัย

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ปี พ.ศ. 2564

วิเคราะห์ความต้องการการ
เรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล
ทำจึงส่งผลต่อการเรียนรู้
-นักศึกษาไม่สามารถจัดการ
ความเครียดจากการเรียนของ
ตนเองได้โดยเฉพาะนศ.กลุ่ม
เสี่ยงสูง โดยสาเหตุของ
ความเครียด เช่น วิธีการสอน
ของอาจารย์ การสอบ การ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและการ
เรียน
เนื่องจากมีการระบาดของโรค ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
โควิดทำให้มีความจำเป็นในการ 2564 พบอุบัติการณ์ 8 ราย
ปรับการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิในห้องทดลอง
ปฏิบัติการ และห้องปฏิบตั ิการ
เสมือนจริง ส่งผลให้ทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล และ
ประสบการณ์จริงของการฝึก
ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและใน
ชุมชนลดลง

ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงิน
งบประมาณเนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน/รายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายอำนวยการ
เสี่ยงต่อการมีรายรับจากการ
บริการวิชาการไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดเนื่องจาก
การสถานการณ์ของโรค
ระบาดทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามระยะเวลา
และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2

4
ด้านองค์กร

2

3
องค์กร

ระดับความ
รุนแรง
8

ระดับความ
รุนแรง
ปานกลาง

6

ปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ปี พ.ศ. 2564
การรายงาน
-สถานการณ์การระบาดของไวรัส ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
(Reporting Risk)/ โควิด 19 ทำให้บางโครงการ
2564 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
นโยบายระเบียบ ไม่ได้ดำเนินการหรือปรับการ
เป็นไปตามแผน ไตรมาส 1= 37.69
ข้อบังคับ
ดำเนินการ จึงไม่มีการเบิกจ่าย/ ไตรมาส 2= 50.58
(Compliance เบิกจ่ายลดลง
ไตรมาส 3= 66.73
Risk)
เหลือ 33.26% (ข้อมูล ณ วันที่ 26
มิถุนายน 2564)
กลยุทธ์
-สถานการณ์การระบาดของ
ปีงบประมาณ 2564 พบว่า
(Strategic Risk) ไวรัสโควิด 19
1. มีโครงการจัดอบรมที่ยกเลิกเนือ่ งจาก
สถานการณ์โควิด-19 1 โครงการ คือ
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมี
บำบัด
2. มีโครงการจัดอบรมที่ต้องเลื่อนการ
ดำเนินการไม่เป็นตามระยะเวลา
เนื่องจากการสถานการณ์โควิด-19
จำนวน 1 โครงการ คือ หลักสูตรอบรม
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
3. จำนวนผู้อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 1 โครงการ คือ การจัดอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทวั่ ไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
ความเสี่ยงด้าน

3

ปัจจัย

ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
จากสภาพแวดล้อมใน
วิทยาลัยไม่ปลอดภัย/การ
แพร่กระจายเชื้อ
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายอำนวยการ
เสี่ยงต่อการปฏิบัติทไี่ ม่เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ
ฝ่ายอำนวยการ

2

3
ด้านองค์กร

2

2
องค์กร

ระดับความ
รุนแรง
6

ระดับความ
รุนแรง
ปานกลาง

4

ปานกลาง

ความเสี่ยงด้าน

4

ปัจจัย

การปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

-ขาดการคัดแยกขยะ
-สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯ
เอื้อต่อการอาศัยของสัตว์

นโยบายระเบียบ
ข้อบังคับ
(Compliance
Risk)

-ขาดความรอบคอบในการ
ดำเนินงาน
-ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
-ขาดความรู้ของผู้เสนอความ
ต้องการ และผู้ปฏิบตั ิงาน

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ปี พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
2564 พบรายงานเกี่ยวกับการรายงาน
เหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย 4
เหตุการณ์

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
2564 ยังพบรายงาน 5 เหตุการณ์โดย
แก้ไขได้ก่อนดำเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคี ุณภาพ
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคี ุณภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ความเสีย่ ง
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติ
ซ้ำ ของนักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากรของวิทยาลัย
ด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ไม่ให้
นักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัยมีการติดเชื้อ จากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ความเสี่ยง

นักศึกษา/
อาจารย์และ
บุคลากรของ
วิทยาลัยเสี่ยง
ติดเชื้อจากโรค
อุบัติใหม่/โรค
อุบัติซ้ำ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

1.มีการกำหนดกระบวนการ
ยังไม่เพียงพอ
ดำเนินการจำนวน 9 ข้อ และมี
การประกาศมาตรการ/แนว
ทางการปฏิบัตสิ ำหรับนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาด และคำสั่งจังหวัด
พิษณุโลก
2. จัดสรรให้บคุ ลากรทุกระดับ
ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2564 อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ
2 เข็ม จำนวน 53 คน
เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ 2
เข็ม จำนวน 30 คน นักศึกษา
จำนวน 172 คน ได้รับวัคซีน
ครบ 2 เข็ม นักศึกษาจำนวน 7
คนได้รบั วัคซีนจำนวน 1 เข็ม

5

นักศึกษา/
อาจารย์และ
บุคลากรของ
วิทยาลัยเสี่ยงติด
เชื้อจากโรคอุบัติ
ใหม่/โรคอุบัติซ้ำ
โดยเฉพาะโควิด19 เพราะ
นักศึกษาได้รบั
วัคซีนป้องกันโค
วิด-19 ยังไม่
ครบทุกคน

การปรับปรุงการควบคุม

1.ปรับมาตรการตาม
สถานการณ์ประเทศและจว.
พล.รวมทั้งเป็นไปตามคำสั่ง
ของจังหวัดพิษณุโลก
2.ประสานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เกี่ยวกับการขอรับวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ให้กับ
นักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากรของวิทยาลัย
3.นักศึกษา/อาจารย์และ
บุคลากรของวิทยาลัย
รายงานความเสี่ยงตามระบบ
ของวิทยาลัยฯ ทุกวันก่อน
เวลา 10.00 น.
4.หากมีนักศึกษาจากพื้นที่
เสี่ยงสูงกลับเข้าหอพัก

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ชลลดา
ติยะวิสุทธิ์ศรี
อ.อภิเชษฐ์
พูลทรัพย์
อ.ปิยะเนตร
วิริยะปราโมทย์
อ.อวินนท์
บัวประชุม

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

ส่วนที่เหลือได้ลงทะเบียนจอง
วัคซีนเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ
หมอพร้อมและพิษณุโลกพร้อม

ภารกิจ
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคี ุณภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน
พัฒนานักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการ
เรียนต่ำหรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ หรือ
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน
2. เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

นักศึกษาเสี่ยง
ต่อการจบไม่
เป็นไปตามที่
หลักสูตรกำหนด
เนื่องจาก
นักศึกษามี
แนวโน้มผลการ
เรียนต่ำกว่า
2.50หรือ
ปัญหาสุขภาพ
ซับซ้อน

1. มีแนวทางการช่วยเหลือ
ยังไม่เพียงพอ
นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียน
ต่ำกว่า 2.50 ในคู่มือวัด
ประเมินผล
ดังนี้
1.1 ประสานงานกับงานทะเบียน
วัดและประเมินผลฯ ในการแจ้ง
รายชื่อนักศึกษาที่มีแนว โน้มผล
การเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 น้อยกว่า
2.50 ให้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง คือ
อาจารย์ประจำชั้น หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา/
อาจารย์ผู้สอน ติดตามผลการ
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การปรับปรุงการควบคุม

วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯมี
มาตรการกักตัว สังเกต
อาการตามระบบ
5.ประสานโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชในการswab กรณีที่
นักศึกษามีความเสี่ยงสูงตาม
แบบประเมินความเสี่ยง
จากการติดตาม 1.ประชุมชี้แจง ทำความ
ผลการเรียน
เข้าใจอาจารย์ทุกคนเกี่ยวกับ
ภาคเรียนที่ 2 แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ปีการศึกษา
นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการ
2563 ยังคงมี เรียนต่ำกว่า 2.50หรือ
นักศึกษาที่ผล ปัญหาสุขภาพซับซ้อน
การเรียนต่ำ
2.เพิ่มความเข้มข้นในการ
กว่า 2.50
กำกับติดตามการดำเนินการ
รวมจำนวน
ตามแนวทางการช่วยเหลือ
61 คน
นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการ
เรียนต่ำกว่า 2.50หรือ
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ตาม
คู่มือวัดประเมินผลรายไตร
มาสจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
3.ติดตามข้อมูลการให้
คำปรึกษาของอาจารย์

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ชลลดา
ติยะวิสุทธิ์ศรี
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

เรียนและสอนซ่อมเสริมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน เช่น
มอบหมายงานเพิ่ม หรือเปิด
โอกาสให้เด็กได้พัฒนาผลงาน
ตนเอง
1.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุป
รายงานแนวทางการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ เมื่อ
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.50
เข้ามาทำแบบฝึกหัด
1.5 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัด
ห้องเรียนออนไลน์สำหรับ
นักศึกษาที่มีแนวโน้มมีผลการ
เรียนต่ำ ได้ทบทวนความรู้โดย
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
2. มีระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการให้คำปรึกษา

การปรับปรุงการควบคุม

ประจำครอบครัวที่มี
นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการ
เรียนต่ำกว่า 2.50หรือ
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ทุก
เดือน
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กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

วิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามการพัฒนาผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีแนวโน้ม
ผลการเรียนน้อยกว่า 2.50
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
(สิ้นภาคเรียนต้นและภาคเรียน
ปลาย) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. ผู้รบั ผิดชอบกิจกรรมสรุปผล
การดำเนินงาน เสนอต่อรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาผลการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
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การปรับปรุงการควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคี ุณภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความปลอดภัยจากการฝึก
ภาคปฏิบตั ิของนักศึกษา อาจารย์ ผู้เข้า
รับการอบรม และผู้รับบริการ
ด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ฝึกภาคปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้ปว่ ย
ในความรับผิดชอบ
2.เพื่อลดจำนวนอุบัติการณ์ การเกิด
อันตรายจากการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา อาจารย์ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
และผูร้ ับบริการ

ความเสี่ยง

ความเสีย่ งต่อ
ได้รับอันตราย
จากการฝึก
ภาคปฏิบตั ิของ
นักศึกษา
อาจารย์ ผูเ้ ข้า
รับการอบรม
และผูร้ ับบริการ
(เช่นการติดเชื้อ
อุบัติเหตุเข็มทิ่ม
ตำ อุบัติเหตุบน
ท้องถนน ให้ยา
ผิด ฯลฯ)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

กำหนดแนวทางการบริหารความ ยังไม่เพียงพอ
เสี่ยงในขณะฝึกภาคปฏิบตั ิ โดย
1. ให้ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาระบุ
ความเสีย่ งและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ3/
มคอ4 กรณีที่เกิดความเสี่ยง
ดำเนินการตามแนวการบริหาร
ความเสีย่ งของวิทยาลัยฯ
2. จัดให้นักศึกษามีใบอนุญาตขับ
ขี่ ทำประกันภัยจากรถ และสวม
หมวกกันน็อค เมื่อขับรถ
จักรยานยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
3. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนให้นักศึกษาได้รับการรักษา
ตามระบบของกระทรวง
สาธารณสุข
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของ
อุบัติการณ์ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งหา
แนวทางการแก้ไข
5. มีตัวแทนนักศึกษากลุ่มตา
สับปะรดทำหน้าที่ประสานงาน
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ปีการศึกษา
2563 ยังคงมี
ได้รับอันตราย
จากการฝึก
ภาคปฏิบตั ิ 8
ราย

การปรับปรุงการควบคุม

1.อนุโลมให้อาจารย์ผสู้ อน
ภาคปฏิบตั ิทุกคนให้ความ
สำคัญกับการรายงาน
อุบตั ิการณ์ภายใน 24
ชั่วโมงโดยใช้ช่องทางที่
สะดวกในเวลานั้น แล้วจึงมา
เขียนรายงานตามระบบ
2.หลังมีรายงานต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงเพื่อ
ดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ
3.ปรับทัศนคติบุคลากรว่า
การรายงานอุบัติการณ์ไม่ใช่
ความผิด แต่เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิม
ซ้ำๆ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ชลลดา
ติยะวิสุทธิ์ศรี
อ.ปิยะเนตร
วิริยะปราโมทย์
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

นักศึกษา กับอาจารย์รายงาน
ปัญหา อุบัติการณ์ความเสีย่ งของ
วิทยาลัยฯ
ภารกิจ
เสี่ยงต่อการถูก 1. ทบทวนให้มีการเบิกจ่ายใน ไม่เพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ตัดลดเงิน
แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับ
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การ งบประมาณ
เป้าหมายรัฐบาล คือ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เนื่องจากการ
ไตรมาส1= 32%
ด้านการรายงาน (Reporting Risk)/ เบิกจ่าย
ไตรมาส 2= 54%
นโยบายระเบียบข้อบังคับ
งบประมาณไม่ ไตรมาส3=77%
(Compliance Risk)
เป็นไปตามแผน/ ไตรมาส4=100%
กระบวนการปฏิบัติงาน
รายไตรมาส
และควบคุมให้มีการจัดสรร
กำกับติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ให้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
ปีงบประมาณ 2565
๒. กำกับติดตามให้มีการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์
และจำนวนงบประมาณการ
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายในแต่ละโครงการเมื่อ
แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับ
สิ้นสุดโครงการ
เป้าหมายรัฐบาล
๓.กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนให้เป็นไปตามงวดงานที่
กำหนด และให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในระยะเวลาที่กำหนด
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ผลการ
ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ
2564 การ
เบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน
ไตรมาส 1=
37.69
ไตรมาส 2=
50.58
ไตรมาส 3=
66.73
เหลือ
33.26%
(ข้อมูล ณ วันที่
26 มิถุนายน
2564)

การปรับปรุงการควบคุม

1. ทบทวนให้มีการเบิกจ่ายใน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
2565 ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายรัฐบาล คือ
ไตรมาส1= 32%
ไตรมาส 2= 54%
ไตรมาส3=77% ไตรมาส
4=100%
และควบคุมให้มีการจัดสรร
งบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565ให้ใกล้
เคียงกับการดำเนินการจริง
๒. รองผู้อำนวยการที่
เกี่ยวข้องกำกับติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565 ให้ส่ง
เบิกจ่ายที่งานการเงินให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลัง
โครงการสิ้นสุด

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
-งานการเงินและ
บัญชี
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

การปรับปรุงการควบคุม

4. กรณีโครงการ ที่
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเกิน
4 สัปดาห์แต่ยังไม่เบิกจ่าย
งานการเงินดำเนินการ
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังรองผู้อำนวยการที่
เกี่ยวข้อง และผูร้ ับผิดชอบ
โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จไม่เกิน 6 สัปดาห์
หลังโครงการสิ้นสุด
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กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริการวิชาการด้วยการสานพลัง
ของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน
ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน
กระบวนการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบริการวิชาการ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินการจัดการบริการ
วิชาการเพื่อหารายได้ได้ตามระยะเวลา
และจำนวนตามกลุม่ เป้าหมายที่
กำหนด

ความเสี่ยง

เสี่ยงต่อการมี
รายรับจากการ
บริการวิชาการ
ไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่
กำหนดเนื่องจาก
การสถานการณ์
ของโรคระบาดทำ
ให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตาม
ระยะเวลาและ
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กำหนด

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

การปรับปรุงการควบคุม

1. ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 1. มีโครงการจัด การดำเนินการ
ล่วงหน้า และหลากหลายช่องทาง อบรมที่ยกเลิก จัดอบรมยังไม่
2. ปรับแผนการจัดอบรมเป็นแบบ เนื่อง จาก
เป็นไปตาม
ออนไลน์ เมื่อมีการ
สถานการณ์
ระยะเวลาที่
ระบาดของโควิด-19
โควิด-19จำนวน กำหนดและ
3. เน้นย้ำการปฏิบตั ิตัวของผู้เข้า 1 โครงการ คือ จำนวนกลุ่ม
รับการอบรมเพื่อป้องกันการติด การพยาบาล
เป้าหมายยังไม่
เชื้อโควิด-19
ผู้ป่วยมะเร็งที่ เป็นไปตาม
ได้รับเคมีบำบัด เป้าหมายที่
2. มีโครงการจัด กำหนดไว้
อบรมที่ต้องเลื่อน
การดำเนินการไม่
เป็นตาม
ระยะเวลา
เนื่องจากการ
สถานการณ์โควิด19 จำนวน 1
โครงการ คือ
หลักสูตรอบรม
ผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับ
ต้น

1. สำรวจความต้องการการ
อบรมของผู้รับบริการเพื่อ
วางแผนโครงการอบรมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2. วางแผนการจัดรูปแบบ
การบริการวิชาการเป็นแบบ
ออนไลน์เพื่อรองรับ
สถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19
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กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน
3. จำนวนผู้อบรม
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 1
โครงการ คือ
การจัดอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป
(การรักษา โรค
เบื้องต้น)
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การปรับปรุงการควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการปฏิบัติงาน
บำรุงรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
ให้ปลอดภัย
ด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สภาพแวดล้อมในวิทยาลัย
ปลอดภัย และไม่เป็นแหล่งสร้าง
มลภาวะ

ความเสี่ยง

เสี่ยงต่อการ
ได้รับอันตราย
จากสภาพ
แวดล้อมใน
วิทยาลัยไม่
ปลอดภัย/การ
แพร่กระจายเชื้อ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

1.จัดทำแผนการบำรุงรักษา
ไม่เพียงพอ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ
ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/การ
ตัดต้นไม้ แผนการซ่อม
บำรุงรักษาอาคาร/สิ่งแวดล้อม
2. กำกับติดตามการดำเนิน
การตามแผนอย่างต่อเนื่อง
3.ตั้งแต่คณะทำงานเพื่อสำรวจ
พื้นที่ วางแผน ออกแบบการ
ก่อสร้างอาคารหอพัก ทดแทน
อาคารหลังเก่าที่ชำรุด และ
จัดเตรียมคำของบประมาณใน
การก่อสร้างหอพัก ทดแทน
อาคารหลังเก่าที่ชำรุด
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ผลการ
ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ
2564 พบ
-รายงานเกี่ยวกับ
ความไม่
ปลอดภัย 4
เหตุการณ์
-การประเมิน
คุณภาพน้ำทิ้ง
ก่อนปล่อยสู่
สาธารณยังพบว่า
ไม่ตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
สำนักงาน
สิ่งแวดล้อม
กำหนดไว้

การปรับปรุงการควบคุม

1.จัดทำแผนการบำรุงรักษา
ดูแลสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ
ได้แก่ แผนการดูแลสนาม/
การตัดต้นไม้ แผนการซ่อม
บำรุงรักษาอาคาร/
สิ่งแวดล้อม/แผนการดูแล
กำจัดขยะ และสถานที่กำจัด
ขยะ/แผนการดูแลน้ำทิ้ง
2. กำกับติดตามการดำเนิน
การตามแผนอย่างต่อเนื่อง
3. กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน และ
รายงานผู้บริหารทุกไตรมาส
3.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ
สำรวจพื้นที่ วางแผน
ออกแบบการก่อสร้างอาคาร
หอพัก ทดแทนอาคารหลัง
เก่าที่ชำรุด และจัดเตรียม
คำของบประมาณในการ
ก่อสร้างหอพัก ทดแทน
อาคารหลังเก่าที่ชำรุด และ
รายงานผู้บริหารทุกไตรมาส

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ่ายอำนวยการ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

การปรับปรุงการควบคุม

4.ดำเนินการจัดกิจกรรม
๕ส. ทุกวันพุธเพื่อล้างทำ
ความสะอาดรางระบายน้ำ
5. ส่งตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อ
ประเมินค่า BOD เป็น
ระยะๆในช่วงรอดำเนินการ
จัดทำบ่อบำบัด
6. ดำเนินการออกแบบ และ
จัดทำบ่อบำบัดในแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2565
ใช้เงินรายได้สถาบัน
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กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมกำกับติดตามการ
ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
ด้านนโยบายระเบียบข้อบังคับ
(Compliance Risk)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
2.เพื่อควบคุมกำกับติดตามการ
ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ความเสี่ยง

เสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

1.จัดอบรมทบทวนความรู้ความ ไม่เพียงพอ
เข้าใจระเบียบพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุแก่บุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานพัสดุ
2.จัดทำแนวการปฏิบตั ิ/ทบทวน
แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ
3.พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน
4.ประกาศรับสมัครข้าราชการ
ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ
5.จัดทำแผนจัดซื้อตามไตรมาส/
โครงการ โดยมีแบบแสดงความ
ต้องการพัสดุที่ใช้ในงานราชการ
ที่ระบุราย ละเอียดพัสดุชัดเจน
แต่ละไตรมาส/โครงการ
6. แต่งตั้งผูเ้ สนอความต้องการ
พัสดุเป็นคณะกรรมการ
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ผลการ
ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ
2564 ยังพบ
รายงานการ
ปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ
5 เหตุการณ์
โดย แก้ไขได้
ก่อนดำเนินการ

การปรับปรุงการควบคุม

1.จัดอบรมทบทวนความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักในการดำเนินงาน
ให้กับบุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
ในเรื่อง
- ระเบียบพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ
-วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
2.จัดทำแนวการปฏิบตั ิ/
ทบทวนแนวทางการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
3.พัฒนาคู่มือพัสดุเพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน
4.ประกาศรับสมัคร
ข้าราชการ ตำแหน่งนัก
จัดการพัสดุ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จ
30 กันยายน
2565
ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ
ฝ่ายอำนวยการ

หมายเหตุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐกระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยัง
การควบคุม
เหลือยู่
ภายใน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคา/
กำหนดขอบเขตงาน /
คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ รวมทั้ง
กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้าน
พัสดุดำเนินการอย่างรอบคอบ
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ การ
จัดหาของไม่ตรงตามลักษณะที่
กำหนด
6. ติดตามความ ก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานประจำสัปดาห์

การปรับปรุงการควบคุม

5.จัดทำแผนจัดซื้อตามไตร
มาส/โครงการ โดยมีแบบ
แสดงความต้องการพัสดุที่ใช้
ในงานราชการที่ระบุราย
ละเอียดพัสดุชดั เจนแต่ละไตร
มาส/โครงการ
6. แต่งตั้งผูเ้ สนอความ
ต้องการพัสดุเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ สืบ
ราคา/ กำหนดขอบเขตงาน /
คุณลักษณะงาน/ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ งานด้านพัสดุ
ดำเนินการอย่างรอบคอบ
เป็นไปตามตามระเบียบพัสดุ
การจัดหาของไม่ตรงตาม
ลักษณะที่กำหนด
6. ติดตามความ ก้าวหน้าใน
การดำเนินงานประจำ
สัปดาห์
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กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 (รุ่น 69)
ปีการศึกษา 2563
รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ลำดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
เหตุการณ์
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย
หมายเหตุ
เกิดกับ
(CUM)
สะสมตลอด
ปีการศึกษา ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
หลักสูตร
2563
(CUM)
ที่ 1
2
3
1 600301121
นายสุรพัฒน์ อุไรวรรณ
นศ.ชั้นปีที่ 3 2.04
2.15
2.11
2.11
ปีการศึกษา 2561
(รุ่น 69)
2.11
2.13
2.16
ปีการศึกษา 2562
2.41
2.27
2.19
ปีการศึกษา 2563
- นักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 69 สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ยกเว้น 1 คน ต้องไปเรียนกับรุ่น 73 รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
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ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5
ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 70 )
รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ลำดับ

รหัสนักศึกษา

1

610301008

นางสาวกรรณิกา วรอินทร์

2

610301044

นายณัฐภูมิ ผ่องใส

3

610301047

นายทศวรรษ สุขสวัสดิ์

4

610301056

นางสาวนภัสรา ขุนจำนงค์ภักดิ์

5

610301090

นายพงศกร คุ้มห้างสูง

6

610301091

ชื่อ-สกุล

นางสาวพรทิพย์ บุญสอง

เหตุการณ์
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เกิดกับ
(CUM)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.35
2.33
(รุ่น 70)
2.37
2.33
2.21
2.56
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.43
2.36
(รุ่น 70)
2.31
2.32
2.38
2.5
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.38
2.29
(รุ่น 70)
2.33
2.29
2.71
2.69
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.35
2.31
(รุ่น 70)
2.41
2.43
2.41
2.38
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.43
2.39
(รุ่น 70)
2.39
2.26
นศ.ชั้นปีที่ 3
(รุ่น 70)
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2.5
2.38
2.12

2.88
2.14
2.22

2.59

3

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร
(CUM)
2.33
2.38
2.37
2.36
2.38
2.39
2.29
2.28
2.39
2.31
2.49
2.47
2.26
2.33

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

2.41
2.14
2.29
2.4

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

7

610301097

นางสาวพรรษา ตาสาย

8

610301115

นางสาวรักชนก อินทร์นวล

9

610301117

นางสาวรุ่งณภา สนองวงศ์

10

610301139

นางสาววิไลพร ด่อนแผ้ว

11

610301141

นางสาวศรารัตน์ ทรงศิลา

12

610301152

นายสาธิต สังกรณี

13

610301157

นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นปั่น

14

610301173

นางสาวอัญฑิรา กองทอง

เหตุการณ์
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เกิดกับ
(CUM)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.35
2.21
(รุ่น 70)
2.26
2.23
2.47
2.63
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.30
2.05
(รุ่น 70)
2.06
1.99
2.47
2.63
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.38
2.19
(รุ่น 70)
2.16
2.15
2.47
2.69
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.45
2.33
(รุ่น 70)
2.33
2.32
2.5
2.19
นศ.ชั้นปีท3ี่
2.23
2.08
(รุ่น 70)
2.14
2.16
2.24
2.88
นศ.ชั้นปีท3ี่
2.43
2.28
(รุ่น 70)
2.32
2.29
2.29
2.56
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.38
2.24
(รุ่น 70)
2.33
2.32
2.26
2.38
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.45
2.16
(รุ่น 70)
2.15
2.14

20

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร
(CUM)
2.21
2.31
2.37
2.05
2.07
2.37
2.19
2.17
2.31
2.33
2.40
2.23
2.08
2.24
2.16
2.28
2.36
2.37
2.24
2.38
2.36
2.16
2.20

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

15

61102301002

นางสาวกนกภัทร นิ่มสวัสดิ์

16

61102301135

นางสาววิภาวี นาคมี

17

61102301108

นางสาวมาลิสา บุญล้อม

18

61102301070

นางสาวปดิวรัดา รุ่งยิ้ม

19

61102301103

นางสาวพีรดา สีลาดี

20

61102301102

นางสาวพิชญา พุทธา

21

61102301154

นางสาวสิรินี น้อยเทศ

22

61102301148

นายศุภณัฐ ศุภสาร

เหตุการณ์
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เกิดกับ
(CUM)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3
2.35
2.5
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.7
2.46
(รุ่น 70)
2.47
2.45
2.56
2.56
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.68
2.45
(รุ่น 70)
2.41
2.40
2.76
2.38
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.53
2.36
(รุ่น 70)
2.39
2.38
2.53
3
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.60
2.40
(รุ่น 70)
2.37
2.32
2.29
2.38
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.80
2.39
(รุ่น 70)
2.36
2.37
2.5
3.06
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.53
2.40
(รุ่น 70)
2.35
2.35
2.62
3
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.68
2.45
(รุ่น 70)
2.32
2.34
2.56
2.75
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.65
2.29

21

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร
(CUM)
2.25
2.46
2.47
2.49
2.45
2.43
2.48
2.36
2.41
2.48
2.40
2.38
2.37
2.39
2.43
2.49
2.40
2.41
2.49
2.45
2.39
2.45
2.29

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เหตุการณ์
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เกิดกับ
(CUM)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3
(รุ่น 70)
2.32
2.29
2.35
3.38
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.53
2.33
(รุ่น 70)
2.31
2.27
2.53
2.75
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.5
2.4
(รุ่น 70)
2.31
2.31
2.38
2.75
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.58
2.34
(รุ่น 70)
2.31
2.32
2.41
3
นศ.ชั้นปีที่ 3
2.55
2.31
(รุ่น 70)
2.28
2.26
2.35
2.63

23

61102301029

นางสาวชฎาพร วิลัยศิล

24

61102301119

นางสาววรดา คำสินธุ์

25

61102301061

นางสาวนันทวัน สุขกรึงมี

26

61102301004

นางสาวกนกอร พักตรใส

27

61102301150

นางสาวโศรดา ฉิมแบน

นศ.ชั้นปีที่ 3
(รุ่น 70)

28

61102301032

นางสาวชยาภรณ์ อินอิว

นศ.ชั้นปีที่ 3
(รุ่น 70)

29

61102301016

นายกิตติวิชญ์ ทองแถว

นศ.ชั้นปีที่ 3
(รุ่น 70)

2.53
2.22
2.56
2.6
2.06
2.08
218

22

2.18
2.24
2.81
2.1
2.03
2.09
2.38

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร
(CUM)
2.36
2.44
2.33
2.34
2.41
2.40
2.38
2.41
2.34
2.35
2.42
2.31
2.31
2.35
2.18
2.30
2.39
2.10
2.04
2.48

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

N29

61102301078

ชื่อ-สกุล

นางสาวปัทมา กันเกตุ ลาออก

เหตุการณ์
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
เกิดกับ
(CUM)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3
นศ.ชั้นปีที่ 3
(รุ่น 70)
2.19
2.19

คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอด
หลักสูตร
(CUM)
2.00
2.00
2.19

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

N31 61102301057 นางสาวนฤมล แก้วฤทธิ์ สาออก
หมายเหตุ
- ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562-2563 มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 จำนวน 41 คน
- ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563-2564 มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 29 คน (รายเก่า28คน รายใหม่ 1 คน)
- ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2564-2565 มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน …. คน

23

ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2563(รุ่น 71 )
ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เหตุการณ์เกิดกับ
ปีการศึกษา 2563

1

620301010

นางสาวเกศราวดี พันธุ์นายม

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2
3
4
5
6
7
8
9

620301094
620301127
620301030
620301068
620301106
620301147
620301112
620301132

นางสาวโยธกา คำแอด
นายสุชัจจ์พงศ์ อุไรวรรณ
นางสาวชลดา คำบุญเรือง
นางสาวนิตยา
ชานวาทิกตระกูล
นางสาววิภาวนี แก้วนิยม
นางสาวอารียา เสทน
นางสาวศรินยา เมฆสว่าง
นางสาวสุพิชญา โพธิวิจิตร

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(CUM)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
คะแนนเฉลี่ยสะสม
หมายเหตุ
ตลอดหลักสูตร
(CUM)

1.45

2.21

2.21

1.63

2.18

2.32

1.88

2.32

3

1.93

2.38

2.43

1.93

2.23

2.27

2.00

2.36

2.4

2.03

2.34

2.41

2.05

2.37

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2.34

2.05

2.48
24

2.46

2.31
2.18
2.18
2.19
2.38
2.31
2.43
2.28
2.18
2.25
2.4
2.40
2.41
2.34
2.34
2.45
2.46

ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

10

620301040

11
12
13
14
15
16
17
18
19

620301131
620301016
620301088
620301065
620301012
620301126
620301130
620301007
620301063

ชื่อ-สกุล

นางสาวณัชนก ใสยาน้อย
นางสาวสุปราณี
แก้วกองทรัพย์
นางสาวจิตรลดา กองหล้า
นางสาวภริตา ซื่อผาสุข
นางสาวนวรัตน์ ศรีใสย
นางสาวเกศสุรีย์ คุ้มครุฑ
นางสาวสุขสำราญ
นิยมไพรพนา
นางสาวสุนิดา จันทรยุทธ
นางสาวกัลยาณี จิณณาวัตร
นางสาวนรีกานต์ ทองกลีบ

เหตุการณ์เกิดกับ
ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(CUM)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2.10

2.35

2.34

2.13

2.45

2.49

2.15

2.41

2.45

2.15

2.14

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2.16

2.20

2.82

2.71

2.25

2.57

2.39

2.25

2.18

2.64

2.33

2.57

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)
นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2.54

2.35

2.29

2.46

2.35

2.5
25

2.5

คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร
(CUM)
2.23
2.34
2.44
2.49
2.35
2.45
2.20
2.16
2.23
2.45
2.44
2.46
2.31
2.35
2.45
2.49
2.49
2.44
2.40
2.44

หมายเหตุ

ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563
ปีการศึกษา2563

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

20

620301058

21
22
-

620301087

ชื่อ-สกุล

นายธีรเมธ วรศรีหริ ัญ
นางสาวฟ้าใส ไพรพฤกษ์

เหตุการณ์เกิดกับ
ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(CUM)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2.40

นศ.ชั้นปีที่ 2
(รุ่น 71)

2.45

2.5
1.89

62102301036 นายญาณาธิป สุยะ

2.43
2.46

คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร
(CUM)

หมายเหตุ

2.46
2.46

ปีการศึกษา2563

2.50
2.37

ปีการศึกษา2563

นศ.ชั้นปีที่ 2
2.36
2.43
2.4
ปีการศึกษา2563
(รุ่น 71)
รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 71 ปีการศึกษา 2562 ณ เดือน มิถุนายน 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 51คน
รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 71 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวนรวมทัง้ สิ้น 22 คน (รายเก่า 21คน รายใหม่1 คน)
รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 71 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวนรวมทัง้ สิ้น 22 คน
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ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ปีการศึกษา 2563 (รุ่น 73 )
รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
เหตุการณ์เกิดกับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยสะสม
หมายเหตุ
ปีการศึกษา 2563
(CUM)
ตลอดหลักสูตร
(CUM)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่
2
1
63102301017 นางสาวจิดาภา สังข์เครืออยู่
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.6
2.38
2.49
ปีการศึกษา2563
2
63102301084 นางสาววัชรินทร์ แซ่ลี
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.45
2.53
2.49
ปีการศึกษา2563
3
63102301099 นางสาวสุนิดา ชาติวงษ์
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2
2.78
2.39
ปีการศึกษา2563
4
63102301078 นางสาววรรณพร แซ่ลี
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.1
2.5
2.3
ปีการศึกษา2563
5
63102301064 นางสาวภัทรลดา สืบสิริมงคล
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.1
2.43
2.26
ปีการศึกษา2563
6
63102301107 นางสาวหนึ่งฤทัย ยิ้มเครือทอง
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.5
2
2.25
ปีการศึกษา2563
7
63102301027 นางสาวณัฐณิชา อ่ำเจริญ
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.3
2.18
2.24
ปีการศึกษา2563
8
63102301097 นางสาวสุฑาทิพย์ โตน้อย
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.18
0
2.18
ปีการศึกษา2563
9
63102301046 นางสาวปรีดาพรณ์ ราชอาจ
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.33
1.9
2.11
ปีการศึกษา2563
10
63102301020 นางสาวจีรนันท์ จันคณา
นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 72)
2.53
1.6
2.06
ปีการศึกษา2563
- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 72 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวนรวมทัง้ สิ้น 10 คน
- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้นผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 รุ่น 72 ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวนรวมทัง้ สิ้น 9 คน
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 1 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ปัญหาที่พบ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากบุคลากรและนักศึกษาเดินทาง
ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดเชื้อไวรัส
โควิด 19 (พื้นที่เสี่ยงสูง)
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากสัมผัสผูป้ ่วย
นักศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง/นักศึกษาถูกคุกคาม
หลอกลวง โดยการใช้คอมฯ หรือสือ่ สังคมออนไลน์
ปัญหาสุขภาพจิต (กินยา1) (ทำร้ายร่างกาย1) (ปัญหาซับซ้อนด้านสุขภาพ
และการเรียน 1)
อุบัติเหตุระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
- เข็มทิ่มตำ (เข็มอินซูลิน)
- นักศึกษาถูกคนไข้กัด
- สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาขณะฝึกปฏิบัติงาน
ให้ยาผิด (ให้ยาซ้ำ) (ฉีดยาผิด) (ให้ยาผิดเตียง)
ความปลอดภัย (มีน้ำรั่วจากเพดานห้อง 3301 อาคารเรียน 3 และไหล
ผ่านมายังพัดลมที่ตดิ ผนังห้อง) (ประตูบานเลื่อนที่หอประชุมเบนทุสรณ์ชำรุด
พบสัตว์เลื้อยคลานที่หอพัก (งู))
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคบริเวณที่ทิ้งขยะหน้าหอพักอาจารย์
(บุษราคัม) สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น

ต.ค.
-

2563
พ.ย.
-

ธ.ค.
-

ม.ค.
13

ก.พ.
-

มี.ค.
15+21

เม.ย.
2+12

พ.ค.
72

มิ.ย
-

135

-

-

-

-

4
-

8

15
-

1

-

19
9

1

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

-

1
2

-

1
1

-

-

1
-

1
-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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2564

รวม

5
3
3
1

ปัญหาที่พบ
เสี่ยงต่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องเนื่องจาก
- เบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2564 แต่แนบเอกสารโครงการของ
ปีงบประมาณ 2563
- จัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินที่กำหนดในแผนฯ (ค่าถ่ายเอกสาร)
- การจัดซื้อพัสดุล่าช้าและไม่ตรงกับรายละเอียดของคุณลักษณะของที่
ต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนพัสดุ เลยทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ
- เอาเอกสารของทางราชการให้บคุ คลภายนอก
-เซ็นชื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารอนุมตั ิแล้ว
รายรับของวิทยาลัยฯจากการบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม
ระยะเวลาและจำนวนเป้าหมายทีก่ ำหนด ผู้รับผิดชอบ (เวชปฏิบัติทวั่ ไป,
ผบต)
รวม

ต.ค.
3

2563
พ.ย.
-

2564
ธ.ค.
-

ม.ค.
-

ก.พ.
-

มี.ค.
-

เม.ย.
3

พ.ค.
-

มิ.ย
-

1

7

-

29

4

13

4

46

32

75

2

รวม
6

1

สรุปความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
จำแนกตามประเด็นปัญหา/ความเสี่ยง
ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ/ไม่ตามเป้าหมาย/อาจารย์ไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาการดำเนินการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
3. การบริหารงบประมาณของแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร
4. เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง และผูร้ ับบริการ
5. สถานที่ในการจัดโครงการไม่เพียงพอหรือการใช้สถานที่ซ้ำซ้อนกัน
6. กำหนดการไม่แน่นอน/เลื่อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
7. เสี่ยงต่อการได้รับอุบัตเิ หตุจากการเดินทาง
8. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่เป็นปัจจุบัน
9. ได้รับประสบการณ์ไม่ครบ
10. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการสอนอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด
11. อาจมีข้อร้องเรียนในการรับนักศึกษา
12. มีโอกาสได้คะแนนความรู้สึกเชื่อมัน่ ในความสามารถไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
13. มีโอกาสสอบผ่านการวัดความรูร้ วบยอดต่ำกว่าร้อยละ 90 และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
14. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์
15. จํานวนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
16. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต < 4.50
17. สถานการณ์ระบาดไวรัสทำให้ต้องปรับวิธีดำเนินกิจกรรมจากที่กำหนด/การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด
18. พัฒนานักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามกำหนด
19. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ไม่สามารถส่งให้ สภาการพยาบาลรับรองภายในเดือนมีนาคม 2564
20. เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง และผูร้ ับบริการ
21. ได้รับประสบการณ์ไม่ครบ
22. นำ PDCA ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการเรียน จิตอาสาผ่านครอบครัวเสมือนและการเขียนบันทึกข้อมูล
23. กระบวนการจดอนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
24. การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนน้อย

30

จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
30
7
5
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ
25. อาจารย์ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
26. นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผล
27. จำนวนนวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาไม่ได้ตาม เป้าหมาย
28. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ
29. ผลการประเมิน TQF ของนักศึกษาอาจจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ
30. เกิดความล่าช้าในการอนุมตั ิ
31. การนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้
32. ไม่มีหน่วยงานเปิดหลักสูตรตามทีก่ ำหนด
33. เสี่ยงต่อการไม่นำระบบและกลไกไปใช้จริงในการทำงาน
34. ผู้รับผิดชอบโครงการส่งการดำเนินโครงการล่าช้า
35. การตั้งชื่อหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและการลงข้อมูล CHE QA Online หลักฐานทีล่ งไม่ตรงกับ
36. การบริหารจัดการ ภายหลังการอบรมการจัดเก็บเอกสารงานประกันผ่านระบบ CHE QA Online ล่าช้า
37. ราคาครุภัณฑ์กลางในแต่ละปีมีการเปลีย่ นแปลงขึ้นอยู่กับวันเวลาทีป่ ระกาศใช้
38. บุคลากรยังเข้าใจไม่ชัดเจนถึงสวัสดิการที่ตนพึงจะได้รับ
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จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

