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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เปิดด าเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคน
ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนาก า ลังคนด้านสาธารณสุขเป็น 
“สถาบันพระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ 
และ ๒ ส าหรับหมวดวิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ ๖๖ ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ของทุกปี  เป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 

 สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิด
สอนในปัจจุบัน จ านวน 1 หลักสูตร  2  ฉบับ คือ  
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1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี 
ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕60) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑35 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี ปัจจุบันมีนักศึกษา
เรียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป  
- งานทรัพยากรบคุคล   
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ 
- งานยุทธศาสตร์  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 2 งาน คือ  
- งานจัดการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักศึกษา  
- งานภาควิชา 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนา
วิชาชีพ   

   - งานกิจการนักศึกษา 
3. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  

- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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โครงสร้างการบริหารงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

-   รองผู้อ านวยการกลุ่ม 
  งานอ านวยการ 
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์ 

- ตัวแทนกลุ่มงาน
อ านวยการ 

- รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิชาการ  

- ตัวแทนกลุ่มงานจัด
การศึกษา 

- ตัวแทนหัวหน้าภาค 
- ตัวแทนงานกิจการ

นักศึกษา 
-  

-  รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- ตัวแทนงานวิจัย 
- ตัวแทนงานบริการ
วิชาการ 

- ตัวแทนสโมสรนักศึกษา  
- ตัวแทนน.ศ.ชั้นปีที่ 

1,2,3,4 
 

คณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 
 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน และใช้การบริหารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวน า ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน ดังนี้ 

1.  บูรณาการการบริหารความเสี่ยงสู่การบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ กิจกรรม ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ   
2.  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับรวมทั้งนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปลูกฝัง สร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินง านบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ   

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือลดความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงของวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนบริหารความเสี่ย งหรือแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันความเสี่ยง 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มงาน จัดล าดับ ความส าคัญ 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ด าเนินการตามแผน ประเมินผลการด าเนินงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
ของวิทยาลัยฯ 

5. พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ  
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามผล

การประเมิน และข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เสนอต่อผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่ 
53/2560   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
  1.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  
  1.2 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
  1.3 ก ากับติดตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ใน 
ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และเหตุการณ์ภายนอก 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย หัวหน้างาน และตัวแทนของกลุ่มงานทุกงาน  
  หน้าที่รับผิดชอบ 

2.1 รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่ 
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ในด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร  และด้านเหตุการณ์
ภายนอก  

2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายในแต่ละกลุ่มงานและน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2.3 ทบทวน/จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้กับบุคลากร 

ของวิทยาลัย 
2.4 ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
2.5 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในงานที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง 
2.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารความเสี่ยง   

 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งในด้าน
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ โดยมแีนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑ ก าหนดนโยบายความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
 ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Identification) โดยแต่ละกลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การะบุความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)   ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Measurement and Risk Prioritization) คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงร่วมกันประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 
  ระดับต่ า (ระดับคะแนน  1-3) คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม  

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

น ามาจัดล าดับความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางแผน และด าเนินการ การบริหารความเสี่ยง (Risk response) ทั้งในรูปของการหลีกเลี่ยง (Avoiding) การแบ่งปัน 
(Sharing) การลด (Reducing) การยอมรับ ( Accepting )  
 ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามผลพร้อมรายงาน(Monitoring)  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ และเป้าหมาย คือ ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงเท่ากับ 4 โดย 
 ระดับท่ี 1 มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ทั้ง
ระดับแผนงาน และโครงการ 

ระดับท่ี 2 การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้ตามก าหนดทั้งด้านระยะเวลาที่ก าหนด  และการใช้จ่างงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
 ระดับท่ี 3 มีรายงาน  ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ระดับท่ี 4 ระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนลดลงหรือหมดไป 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสูงขององค์กร จากข้อมูลระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

รุนแรง 
ระดับความ

รุนแรง 
ความเสี่ยง

ด้าน 
ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  

ปี พ.ศ. 2561 
นักศึกษามีผลการเรียนต่ า
กว่า 2.50  

 

4 4 16 เสี่ยงสูงมาก ยุทธศาสตร์ -กระบวนการจัดการเรียน
การสอนอาจจะยังไม่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ต่อนักศึกษา 
-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษามาก 
-คุณภาพนักศึกษาแรกเข้าอยู่
ในระดับปานกลาง 
-การแบ่งเวลาของนักศึกษา
ไม่มีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560 พบว่ายังมีนักศึกษามีผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ ากว่า 
2.50 จ านวน 11 คน 

การเบิกจ่ายทุนล่าช้า/การ
จ่ายเงินค่าลงทะเบียน
เรียนไม่เป็นปัจจุบัน 

4 4 16 เสี่ยงสูงมาก นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

-ระบบการเบิกจ่ายเงินทุนไม่
มีประสิทธิภาพ/ระบบกลไก
ไม่ชัดเจน 
-ปัญหาการสื่อสารระหว่าง
กลุ่มงานไม่มีประสิทธิภาพ 

- 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 4 4 16 เสี่ยงสูงมาก นโยบาย 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

- การท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ถูกระเบียบพัสดุฯ 
-บุคลากรของวิทยาลัยขาด
ความรู้และความเข้าใจ
ระเบยีบพัสดุ 

- 
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
รุนแรง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความเสี่ยง
ด้าน 

ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  
ปี พ.ศ. 2561 

อุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา/อาจารย์ 

3 5 15 เสี่ยงสูงมาก ปฏิบัติการ - ความประมาท/ขาดความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาภาคปฏิบัติ 
- ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลน้อย   
-นักศึกษาขาดความรู้ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560 พบว่ายังมีนักศึกษาเกิด
อุบัติเหตุในขณะฝึกปฏิบัติงานสัมผัส
สารคัดหลั่ง จ านวน 8 ราย  เข็มทิ่มต า 
จ านวน 3 ราย จ่ายยาผิด จ านวน2 
ราย อาจารย์สัมผัสสารคัดหลั่งในขณะ
นิเทศ จ านวน 1ราย  รวมทั้งหมด 14 
ราย 

สภาพแวดล้อมในวิทยาลัย
ไม่ปลอดภัย (งู หลังคารั่ว 
คนภายนอกเข้ามา สุนัข 
แมว) 

5 3 15 เสี่ยงสูงมาก ปฏิบัติการ -ความเสื่อมสภาพของอาคาร
สถานที่ 
-ระบบรักษาความปลอดภัย
ไม่มีประสิทธิภาพ 

- 

ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน/รายไตรมาส  

3 4 12 เสี่ยงสูง นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

-การเลื่อนการจัดโครงการ/
กิจกรรมบ่อย 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
2561 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไมเ่ป็นไปตามแผนเนื่องจากการ 
ไตรมาส 1 10.22 
ไตรมาส 2 18.87 
ไตรมาส 3 15.11 
ไตรมาส 4 5.68 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
รุนแรง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความเสี่ยง
ด้าน 

ปัจจัย ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  
ปี พ.ศ. 2561 

ของสูญหาย (วัสดุครุภัณฑ์
ของวิทยาลัย/ของ
นักศึกษา) รวม 6 ครั้ง 
 

4 3 12 เสี่ยงสูง ปฏิบัติการ -ขาดความก ากับติดตาม
ควบคุมการยืมคืน 
-ระบบการดูแลทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ 
-กุญแจห้องไม่อยู่ในที่
ปลอดภัย 

 

ด้านวิจัยและการผลิตผล
งานวิชาการ: มีจ านวน
เงินทุนวิจัยไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

2 3 6 เสี่ยงปาน
กลาง 

ยุทธศาสตร์ -ก าหนดภาระงานด้าน
งานวิจัยไม่ชัดเจนและไม่มีการ
ประกาศใช้ 
 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
2561ยังพบว่า เงินทุนสนับสนุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกน้อยยังมี
สัดส่วนที่น้อย และมีจ านวนผู้ได้รับทุน
น้อย เงินสนับสนุนงานวิจัย ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 9,780.29 
บาท/คน เงินสนับสนุนงานวิจัย ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 
25,450.42 บาท/คน 

ด้านการรับส่งคืนเงินยืม
ราชการ   

2 3 6 เสี่ยงปาน
กลาง 

นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

- ขาดการติดตามอย่างเป็น
ระบบ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
2561 พบว่ามีการรับส่งคืนเงินยืม
ราชการ  ล่าช้า 2 ราย 

อุบัติเหตุยานพาหนะ 1 4 4 เสี่ยงปาน
กลาง 

ปฏิบัติการ - ความเสื่อมสภาพของ
รถยนต์ 
-การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 

- 
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ส่วนที่ 5  
แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่มีแนวโน้น
ผลการเรียนต่ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มี
แนวโน้มการเรียนต่ า 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

-มีแนวทางการ
ช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มผลการ
เรียนต่ ากว่า 
2.50 ในคู่มือวัด
ประเมินผล 
- มีระบบและ
กลไกการ
ควบคุมดูแลการ
ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 

-มีการควบคุมไม่
เพียงพอเนื่องจาก
ขาดระบบ และ
กลไกการช่วยเหลือ
นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ ากว่า 2.5 
ไม่ชัดเจนในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
-ระบบ และกลไกที่
มีอยู่ยังไม่ได้น าไปสู่
การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

เสี่ยงต่อการจบไม่เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
เนื่องจากนักศึกษามีผลการ
เรียนต่ ากว่า 2.5 
รวมจ านวน 11 คน 
(ปีการศึกษา 2560)  

 
 
 
 

1) รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมวิเคราะห์ผล
การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1-4 เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เรียนของนักศึกษา 
2) ก าหนดวิธีการช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มมีปัญหา
ทางการเรียนไว้ในคู่มือการวัด
ประเมินผลปีการศึกษา 2561 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงาน 
3) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนก ากับ ติดตาม

 กันยายน 2562-  
 -รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ  

 -หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

 - ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ผู้สอน 

 -อาจารย์รับผิดชอบ
รายวิชา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

 การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่ าตามคู่มือฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกสิ้นภาคการศึกษา
เสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการผ่านหัวหน้างานจัด
การศึกษาฯ ตามล าดับ 
4) รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
การช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
แนวโน้มมีผลการเรียนต่ าและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผล
การเรียนของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกภาค
การศึกษา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ  การเบิก
จ่ายเงินที่มี
ประสทิธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
1.เพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
เป็นปัจจุบันตาม
ระยะเวลาการส่งเบิก 
และการได้รับเงินทุน/
เงินงบประมาณ  
 
 

1.เมื่อได้รับหนังสือ
แจ้งการโอนทุน
สนับสนุน
การศึกษาจากงาน
ทะเบียนแล้ว 
นักศึกษาท่ีมีรายชื่อ
รับทุน 
ให้มาด าเนินการ 
เขียนขออนุมัติเบิก
ทุน 
2.เจ้าหน้าที่งาน
การเงินเสนอ
หนังสือขออนุมัติ
เบิกทุนต่อ
ผู้อ านวยการฯ 
3.เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วเจ้าหน้าที่
การเงินจะแจ้ง
นักศึกษามารับทุน 

-ขาดระบบการ
เบิกจ่ายเงินทุน
นักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-การสื่อสารเกี่ยวกับ
ทุนเล่าเรียนนักศึกษา 
และการด าเนินงาน 
ในขั้นตอนการติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานการ
ตรวจสอบการเงินยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ 
-การโอนเงิน
สนับสนุนการศึกษา
จากเจ้าของทุนบาง
หน่วยงานมีความ
ล่าช้าและไม่เป็น
ปัจจุบัน 

-การเบิกจ่ายทุนล่าช้า/การ
จ่ายเงิน 
-ค่าลงทะเบียนเรียนไม่เป็น
ปัจจุบัน 
-รายรับในการบริหาร
งบประมาณด้านการผลิต 

1.จัดท าระบบการเบิกจ่าย
เงินทุนนักศึกษา ที่ครอบคลุม
การสื่อสารระหว่างเจ้าของทุน 
ผู้รับทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผล 
2. ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบการเงินให้
ชัดเจน   
3.ด าเนินการตามระบบการ
ตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผล 
 
 

วันที่ 30  กันยายน 
2562 
-ผู้อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  
-หัวหน้างานการเงินและ
บัญชี 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

พัฒนาการด าเนินการ 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสด ุ
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้บุคลากรเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบพัสดุ 
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
2.เพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ 

1.จัดท า
แบบฟอร์มขอ
อนุมัติจัดซื้อจัด
จ้างเผยแพร่บน 
Website ของ
วิทยาลัยเพื่อให้ 
บุคลากรดาวน์
โหลด 
2.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่อง 
พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยวิทยากรจาก
คลังจังหวัด
พิษณุโลก  
3.ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม

1.ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบพัสดุ 
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
เป็นปัจจุบัน 
2. ขาดการ
ด าเนินการก ากับ
ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการงาน
พัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ขาดบุคลากร
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบพัสดุ 
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน 

1.การท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ถูกระเบียบพัสดุ 
2.บุคลากรของวิทยาลัยขาด
ความรู้และความเข้าใจ
ระเบียบพัสดุและการเงิน 
 
 

1.เจ้าหน้าที่งานพัสดุตรวจสอบ
เอกสารก่อนเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2.จัดอบรบให้ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบพัสดุ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุแก่บุคคลากร และ สรรหา
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน 
3.เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ 
4.จัดท าคู่มือพัสดุเพ่ือให้

วันที่ 30  กันยายน 
2562 
-รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-บุคลากรทุกระดับ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ระเบียบพัสดุที่
ก าหนด 
4.เจ้าหน้าที่งาน
พัสดุเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับ
พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ พ.ศ.
๒๕๖๐ และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลั
งที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

4.ขาดการตระหนัก
ถึงผลของการ
ด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ
งานพัสดุและ
การเงิน 

บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
4.ส่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวตามโครงการ
ต่างๆที่จัดข้ึน 
5. สร้างจิตส านึกของบุคลากร
ทุกระดับในการด าเนินงานด้าน
พัสดุ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ด้านการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการฝึก
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการฝึก
ภาคปฏิบัติทั้งต่อตนเอง
และผู้ป่วยในความ
รับผิดชอบ 
2.เพ่ือลดจ านวน
อุบัติเหตุในขณะฝึก
ปฏิบัติงานในการฝึก
ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา/อาจารย์ 

1.ระบบและ
กลไกการป้องกัน
ความเสี่ยง
ในขณะฝึกปฏิบัติ 
โดย 
1.1 ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาระบุ
ความเสี่ยงและ
แนวทางการ
บริหารความ
เสี่ยงไว้ใน มคอ
3/มคอ4 
1.2 ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
เกี่ยวกับความ
เสี่ยงในขณะฝึก
ปฏิบัติงาน ในวัน
แรกของการฝึก

ไม่เพียงพอ นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุในขณะ
ฝึกปฏิบัติงาน โดย สัมผัสสาร
คัดหลั่ง จ านวน 8 ราย      
เข็มทิ่มต า จ านวน 3 ราย 
จ่ายยาผิด จ านวน2 ราย 
อาจารย์สัมผัสสารคัดหลั่ง
ในขณะนิเทศ จ านวน 1ราย  
รวมทั้งหมด 14 ราย 
 
 

1. ปรับรายละเอียดในขั้นตอน
การป้องกันความเสี่ยงในขณะ
ฝึกปฏิบัติ  โดย 
1.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุ
ความเสี่ยง และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงไว้ใน มคอ. 4 
เกี่ยวกับการถูกเข็มต า หรือของ
มีคมบาด และแนวทางป้องกัน 
1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การถูกเข็มต าหรือของมีคมบาด
หรือสัมผัส 
1.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การการรายงานความเสี่ยง และ
การวิเคราะห์สาเหตุของ
อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน และร่วมหา

กันยายน 2562-  
 -รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ  

 -คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ  /กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ปฏิบัติ 
1.3 การรายงาน
ความเสี่ยงและ
วิเคราะห์หา
สาเหตุของ
อุบัติการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 
1.4 การหาแนว
ทางแก้ไข 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
1.4  หาแนวทางการแก้ไขโดย
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานภายหลังการฝึก
ปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา  
ฝึกฝนให้นักศึกษามีความเคย
ชินกับการปฏิบัติที่ปลอดภัย 
2.ควบคุมระบบและกลไกให้มี
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ติดตามความเสี่ยงและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกครั้งที่เกิด
อุบัติการณ์ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่ 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยใน
วิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของ
บุคลากร นักศึกษา 
ผู้เข้ารับการอบรม
และผู้ที่มาติดต่อ
งานในวิทยาลัย 
2. เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 

1. มีเจ้าหน้าที่เดิน
ส ารวจตรวจทรัพย์สิน 
1 ครั้ง/สัปดาห์ 
2. มีทะเบียนคุม
ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 
3.มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด  มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

-ขาดแผนการ
ตรวจสอบอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัย 
- ขาดนโยบาย และ
การก ากับติดตาม
การใช้ และรักษา
ความปลอดภัย
อาคารสถานที่  
เช่น ไม่มีการระบุ
เวลาการเปิดปิด
อาคาร ไม่มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ภายในห้องทุก
อาคาร การก าหนด
ระยะเวลาการเดิน

-สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่
ปลอดภัย (พบงูในวิทยาลัย มี
น้ ารั่วลงมาจากเพดานอาคาร
เรียน 3 โรงอาหาร  น้ าฝน
สาดเข้ามาบริเวณระเบียง 
และบันได  หอพัก 2 หลังคา
ปูนจากเพดานชั้นดาดฟ้าใน
หอพักแตก ร่วงลงมาเนื่องจาก
ความเสื่อมสภาพของอาคาร 
ช่วงฝนตกหนักน้ าท่วมขังทั่ว
บริเวณวิทยาลัย  
คนแปลกหน้าเข้ามาบริเวณที่
พักนักศึกษา และบุคลากร 
สุนัข/แมวข่วน/กัดนักศึกษา 
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัยหาย) 
-ขาดการก ากับติดตามควบคุม
การยืมคืนทรัพย์สินของทาง

1.ส ารวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทุกห้อง
ภายในอาคาร และบริเวณ
โดยรอบวิทยาลัยเพื่อน ามา
จัดท าแผนการซ่อมครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ แผนการ
ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 
2.จัดท าแผนการซ่อมครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่  
3. จัดท าระบบตรวจสอบ และ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ์  และบริเวณโดยรอบ
วิทยาลัย  ระบบการแจ้งเหตุ
ช ารุด/สูญหาย/ความไม่
ปลอดภัยต่างๆ 
4. จัดท านโยบาย และการก ากับ

วันที่ 30  กันยายน 
2562 
-ผู้อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  
-หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
และงานอาคารสถานที่ 
-หัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทย
บริการ  
-เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
-เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 
-เจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละ
อาคาร 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่ 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

 ตรวจตราอาคาร
สถานที่ไม่ชัดเจน 
-ขาดระบบการแจ้ง
เหตุที่มี
ประสิทธิภาพ 
- ระบบรักษาความ
ปลอดภัยไม่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดช ารุด 

ราชการ 
-ระบบการดูแลทรัพย์สินไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-กุญแจห้องไม่อยู่ในที่
ปลอดภัย และห้องบางห้อง
ล็อคไม่ได้ 

ติดตามการใช้ และรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ 
โดยเฉพาะการก าหนดเวลาปิด
เปิดอาคาร และการเดินตรวจ
ตราของเจ้าหน้าที่รปภ. ในแต่ละ
อาคาร  
5. จัดท าระบบการตรวจเช็ค
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในแต่ละ
ห้องและการรายงานผลการ
ด าเนินการ 
6. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้เป็นปัจจุบัน 
7. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งการใช้  ดูแล  รักษา 
ทรัพย์สินของทางราชการ 
8.จัดหาสถานที่ติดตั้งและรักษา
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่ 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

วัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของทรัพย์สินและ
ตรวจสอบเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ใช้งาน
ได้อยู่เสมอ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และการ
เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามไตรมาส 
2.ก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไป

1.รองผู้อ านวยการ
แต่กลุ่มงานก ากับ
ติดตามการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามแผน 
2.กรณีท่ีมีการปรับ 
เปลี่ยนระยะเวลา
ด าเนินการให้รอง
ผู้อ านวยการแต่ละกลุ่ม
งานพิจารณาระยะเวลา
การด าเนินการให้อยู่ใน

1.การปรับเปลี่ยน
ระยะเวลา
ด าเนินการไม่
สามารถควบคุมให้
อยู่ในไตรมาสเดิม
ตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน/รายไตร
มาส 
-การเลื่อนการจัดโครงการ/
กิจกรรมบ่อย 

1 ในการท าแผนปีงบประมาณ 
2562 ผู้บริหารทุกกลุ่มงาน
ควบคุมการก าหนดแผนงาน
โครงการให้ตรงกับระยะเวลา
การด าเนินการจริง 
2.ผู้บริหารทุกกลุ่มงานควบคุม
ก ากับการด าเนินแผนงาน/
โครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา 
เพ่ือให้การจ่ายเงินเป็นไปตาม 
ไตรมาส 
3.ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม 

วันที่ 30  กันยายน 
2562 
-รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
อ านวยการ กลุ่มงาน
วิชาการ กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
-หัวหน้างานยุทธศาสตร์ 
-หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่ 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ตามแผน ไตรมาสเดิม ในการขออนุมัติปรับระยะเวลา
ด าเนินงานตามความเหมาะสม
โดยควบคุมให้อยู่ในไตรมาส
นั้นๆ 
4.จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบการบริหาร
การเงินการคลัง/เบิกจ่าย
งบประมาณ 
5.ทบทวนระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณในที่ประชุม
ประจ าเดือนทุก 3 เดือน 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่ 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

พัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล 

 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือไม่ให้เกิดการ
มีของสูญหาย
ภายในองค์กร 

- การอบรมนักศึกษา
เรื่องพฤติกรรม
คุณธรรมของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี 
มีความรับผิดชอบ 
- ให้นักศึกษาท า
บันทึกข้อความหรือ
บันทึกการยืมคืนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ตา่งๆ 
 

- นักศึกษาบางคน
ขาดความตระหนัก
เกี่ยวกับพฤติกรรม
คุณธรรม เรื่อง
ความซื่อสัตย์ 
- ขาดการก ากับ
ติดตาม ควบคุมการ
ยืมคืน 
- ควรมีการควบคุม
ระบบการดูแล
ทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ของสูญหาย (วัสดุครุภัณฑ์
ของวิทยาลัย/ของนักศึกษา) 
รวม 6 ครั้ง 
 
 

- ปลูกฝังให้นักศึกษามี
พฤติกรรมคุณธรรมของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ คือ ซื่อสัตย์ 
สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
- จัดท าระบบควบคุมดูแล
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
- ก ากับติดตาม ควบคุมการยืม
คืนทุกครั้ง 

กันยายน 2562 
กันยายน 2562-  
 -รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ  

 -คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
- งานกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



23 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ด้านการสนับสนุน
การผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ 
ต ารา และงาน
สร้างสรรค์  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมสัดส่วน
เงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
 
 
 
 
 

1. จัดระบบพ่ีเลี้ยง
นักวิจัยหน้าใหม่ 
2. ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดสรรทุน
ตามลักษณะการวิจัย 

1. เงินทุนสนับสนุน
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกน้อย  

1. โครงการที่ขอทุนเป็น
โครงการที่ไม่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานที่ให้ทุน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เขียนโครงการวิจัยขอทุน
ภายนอก ด าเนินการใน
โครงการที่ SP02-08โครงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผลิตผลงานวิจัย 
 

กันยายน 2562 
-กลุ่มงานวิจัยฯ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ด้านการรับส่งคืน
เงินยืมราชการ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือควบคุมและ
ก ากับติดตามการ
น าส่งคืนเงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.มีระเบียบการยืมเงิน
ราชการและการส่ง
ชดใช้เงินยืม 
2.เจ้าหน้าที่งาน
การเงินติดตามทวง
ถามลูกหนี้เงินยืมที่ไม่
ส่งชดใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. การติดตามทวง
ถามลูกหนี้เงินยืมที่
ไม่ส่งชดใช้เงินยืม
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การรับส่งคืนเงินยืมราชการ
ล่าช้า  
 

การติดตามทวงถามลูกหนี้เงิน
ยืมที่ไม่ส่งชดใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยใช้
บันทึกข้อความทางราชการ 
หากยังไม่มีการด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
และด าเนินการตามระเบียบ
ราชการ 

วันที่ 30  กันยายน 
2562 
-รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างานการเงินและ
บัญชี 

 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการใช้
ยานพาหนะ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือลดการเกิด
จ านวนครั้งในการ
เกิดอุบัติเหตุ 

1.ผู้ต้องการใช้รถยนต์
ราชการจัดท าบันทึก
ขอใช้รถยนต์ราชการ 
2.เจ้าหน้าที่เสนอ
บันทึกขอใช้รถยนต์
ราชการไปยังหัวหน้า
งานบริการและ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

1.ขาดระบบและ
กลไกการตรวจสอบ
รถยนต์ก่อนน าออก
ใช้ปฏิบัติงาน 
2.ขาดระบบและ
กลไกที่มี
ประสิทธิภาพใน
การแจง้ข้อมูล

อุบัติเหตุยานพาหนะ 
- ความเสื่อมสภาพของ
รถยนต์ 
-การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 

1.จัดท าระบบและกลไกการ
การบริหาร 
รถราชการ 
2.ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ การจัดหา การ
ใช้รถ การควบคุม การเก็บ
รักษา และการซ่อมบ ารุง 

วันที่ 30  กันยายน 
2562 
-รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
อ านวยการ  
-หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-งานยานพาหนะ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

 
 
 

 สภาพรถที่มีปัญหา
จากผู้ปฏิบัติไปยัง
ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา 
3.ขาดแนวทางการ
ปฏิบัติกรณีรถยนต์
ราชการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทั้งในด้าน
การรายงานปัญหา
และแก้ไขเบื้องต้น 
 
 
 

3.จัดท าแบบฟอร์มรายงาน
ตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน 
4.มีการตรวจเช็ครถเก่ียวกับ
การบ ารุงรักษาและการตรวจ
สภาพก่อนใช้งานรายวัน 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหาร
จัดการการบริการ
วิชาการแก่สังคมมี
ประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านปริมาณและ
คุณภาพตาม
เป้าหมายที่ก าหนด     
 
 
 

- มีกรรมการบริการ
วิชาการส ารวจความ
ต้องการในการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ร่วมกับชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย  
- วางแผนการ
ด าเนินงานล่วงหน้า
ก่อนการอบรมในด้าน
การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมต่างๆ 
- ติดตามประสานงาน
กับเขตสุขภาพเรื่องการ
ส่งคนเข้าอบรม 
- สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าอบรม
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ในบางโครงการ 
 

1. หน่วยงานต้นสังกัดถูกตัดงบ
สนับสนุนท าให้ส่งผลกระทบต่อ
งบ ประมาณสนับสนุนในการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
2. การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไปไม่ถึงหน่วยงานต้น
สังกัด 
3. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรล่วงหน้านานเกินไป 
แต่หน่วยงานมาเร่งรัดการ
พิจารณาคนส่งอบรมในช่วง
ใกล้เปิดการอบรม 
5. มีการยกเลิกเข้าอบรม
เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณหรือปัญหาสุขภาพ
หรือติดภารกิจงานอ่ืนๆ 
3. เขตสุขภาพมีการ

1. ส ารวจความต้องการพัฒนา          
บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
2. ก าหนดระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
หน่วยงานต่างๆไม่ให้นานก่อน
การเปิดอบรมเกินไปและส่งไป
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานมาก
ที่สุด 

สิงหาคม 2561 
-งานบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

กันยายน 2562 
-งานบริการวิชาการ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลือยู่ 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
(๗) 

 

เปลี่ยนแปลงการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละโครงการ 
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ภาคผนวก 
สรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง และการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานวิชาการ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 
(RD006) 

นางสาวยุพาภรณ์ มาป้อง 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปี 3 มี
อาการเจ็บคอ ไปตรวจท่ี รพ.
พุทธชินราช พบว่าเป็นวัณโรค 
และได้รับยา Ethambutol 
400mg. ,Rifampicic, 
INH,Vitamin B6,P2A 

ได้แยกนักศึกษาออกมาพัก
ที่ห้องแยกใกล้ห้องอาจารย์
เวรตั้งแต่วันแรกที่พบ และ
แนะน าการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจาย
โดยการผูก Mask 

นางสาวยุพา
ภรณ์ มาป้อง 
นักศึกษา
พยาบาลชัน้ปี 
3 

รพ.พุทธชินราช  อ.อวินนท์  
บัวประชุม 

ปฏิบัติการ 
(สัมผสัโรค) 

1.พบนักศึกษาเพื่อซักประวัติ 
พบว่า 2 สัปดาห์ก่อนวินิจฉยั 
นักศึกษามีอาการไอแห้งๆ เหนื่อย
ง่าย ไม่มีน้ าหนักลด ไม่เบื่ออาหาร 
3 วันก่อนวินิจฉัย นักศึกษามี
อาการเจ็บหน้าอก จึงไปตรวจ
คลิกนิกนอกเวลา รพ.พุทธชินราช  
2.ให้นักศึกษาใช้หน้ากากอนามัย 
แยกห้องนอน นักศึกษา และแยก
ห้องสอบ 
3.นักศึกษาท าการตรวจตาม
แพทย์นัด งานจัดการเรียนการ
สอนประสานขอผลตรวจ 
sputum AFB ผล not found 
ส่วนผล sputum culture รอผล 
2 เดือน แพทย์ออกใบรับรองให้ 
Lsalate 2 สัปดาห์แรก และให้
รับประทานยาให้ครบ 6 เดือน 
3.งานจัดการเรยีนการสอน 
รายงานปัญหาสุขภาพและผลการ
ตรวจวินิจฉัยต่อ กกบ.วิชาการ 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

โดยมมีติ ดังนี ้
3.1)ให้นักศึกษาหยุดเรียน และ
กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน 3 
สัปดาห ์
3.2)ประสานหอพักให้จัดหา
ห้องพักเพื่อแยกจาก นักศึกษาอ่ืน 
ตลอดระยะเวลา 6 เดือนท่ีทาน
ยา 
3.3) ประสานงานกิจการ
นักศึกษา ให้ท าความเข้าใจกับ
นักศึกษาอ่ืนในการอยู่ร่วมกันกับ
นักศึกษาท่ีติดเชื้อ  
3.4)ประสานงานกิจการใหต้รวจ
คัดกรองผูส้ัมผสัเชื้อที่ใกล้ชิดกับ
นักศึกษาท่ีติดเชื้อ 
3.5)ประสานกลุม่งานอ านวยการ
เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศใน
ห้องเรียน 1201 

2 
(RD020) 

นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ใน
หอผู้ป่วยหนักเด็กโต (PICU) 
ได้รับมอบหมายให้ศึกษาดูแล
ผู้ป่วยเด็ก ซึ่งในวันที่ 25 
มีนาคม 2561 ถูกส่งตัวจาก 
รพร.หล่มเก่า ด้วยอาการมไีข้ 
หายใจเหนื่อยหอบ ชักเกร็ง

หอผู้ป่วยหนักเด็กโต จึง
ร่วมกับทีมป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (IC) พิจารณา
ท าการคัดแยกผู้ป่วยไว้ใน
ห้องแยก และในวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งให้

นักศึกษา
พยาบาล 
จ านวน 7 คน 
อาจารย์
พยาบาล 1 
คน 

หอผู้ป่วยหนัก
เด็กโต (PICU) 

25 มี.ค.61 อ.นฤมล ปฏิบัติการ(สัมผัส
โรค) 

จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  root 
cause คณะอนุกรรมการเสนอให้
ให้แต่ละรายวิชามีการเน้นย้ าเรื่อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ 
one hand Technique และ 
Universal precaution ในช่วง
การปฐมนิเทศรายวิชา และ
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

กระตุก แพทย์วินิจฉัยว่า มี
ภาวะปอดอักเสบจากการติด
เชื้อ และสงสยัเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ นักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยรายนี้
ในวันท่ี 26 มีนาคม 2561 
ซึ่งในวันที่ 27 มีนาคม 2561 
หอผู้ป่วยหนักเด็กโต ได้รบัการ
ประสานจาก รพร.หล่มเก่า 
เพื่อแจ้งผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ป่วยมี
ผลตรวจพบเป็นโรคไอกรน 
 

อาจารย์นิเทศและนักศึกษา
พยาบาลทราบ และใหร้ับ
ยา Azithromycin เป็น
เวลา 5 วัน โดยให้ 
Azithromycin 250 mg 
2 tab O pc od ในวัน
แรก และวันที ่2-5 ให้
รับประทาน 
Azithromycin 1 tab O 
pc od  
 ในการนี้ท่านรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
อ านวยการได้รับทราบ
อุบัติการณ์และเชิญหัวหน้า
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก 
อาจารย์นิเทศ อาจารย์งาน
กิจการนักศึกษา และ
นักศึกษากลุ่มที่ขึ้นฝึก เพื่อ
ประชุมตดิตามรายละเอยีด
ของอุบัติการณ์และปรึกษา
หาทางแก้ไขป้องกันความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม ผลการ
ประชุมเป็นดังนี้ 
 1. เรื่องการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือมีข้อสรปุ 

ในช่วงการPre conference 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

คือ  
  1.1 จากการปรึกษา
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล พบว่า
นักศึกษาสุขภาพรา่งกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่น่าติด
เชื้อได้โดยง่าย จงึไม่มีความ
จ าเป็นที่ต้อง คัดแยก
ห้องพักนักศึกษาท่ีมีประวัติ
สัมผสัโรค  
  1.2 การเน้นย้ าให้
นักศึกษารับประทานยา ให้
ตรงเวลาอย่างต่อเนื่องจน
ครบ และใหดู้แลสุขภาพ
ตนเอง ให้รีบอาบน้ า
เปลี่ยนและซักชุดฝึก
ปฏิบัติงานทันที ตลอดจน
สังเกตุอาการ มีไข้ ไอ เจบ็
คอ ให้รีบรายงานอาจารย์ 
เวรหอพัก หรืออาจารย์
นิเทศ รับทราบในทันที 
และให้มอบหมายให้
อาจารย์นิเทศและอาจารย์
เวรหอพักติดตามอาการ
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ของนักศึกษา 
  1.3 มอบหมายให้ อ.
ศักดา เปรมไทยสงค์แจ้ง
อุบัติการณ์และแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง
แก่อาจารย์นิเทศใน
รายวิชาที่นักศึกษาจะต้อง
ขึ้นฝึกประสบการณ์ใน
รายวิชาต่อไปรับทราบ 
เพื่อติดตามอาการของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 2. เรื่องการดูแลลดความ
ตื่นตระหนก และความ
วิตกกังวลของนักศึกษา 
  2.1 มอบหมายให้อ.ปิยะ
เนตร วิริยะปราโมทย์ 
ร่วมกับอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญ
โรคตดิเช้ือในเด็ก คือ 
อาจารยส์าวิตร ีลิ้มกมล
ทิพย์ ร่วมกับอาจารยเ์วร
หอพัก ด าเนินการช้ีแจงให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่
นักศึกษา เพื่อการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ และ
ลดความวติกกังวลของ
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

นักศึกษา ทุกคน 
  2.2 ที่ประชุมพิจารณา
ให้สังเกตอาการนักศึกษา 
จนถึงวันท่ี 5 เมษายน 
2561 และนักศึกษาเห็น
ควรว่าจะยังไม่แจ้งให้
ผู้ปกครองทราบเพื่อ
ป้องกันความวิตกกังวลของ
ผู้ปกครอง จะสังเกตอาการ
เป็นเวลาสองวันหลังจากน้ี
นักศึกษาจึงจะแจ้งให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

03 
(RD008) 

นางสาวปนัสยา วงษ์เอี่ยม 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 ฝึก
ปฏิบัติรายวิชาการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ท่ี รพ.
วัดโบสถ์ แผนกอุบัติเหตุได้ให้
การพยาบาลกบัผู้ป่วยโดยให้
ยารับประทานกับผู้ป่วยผิดคน 
โดยจ่ายยา 
Hydrralazine,Amlodioine 
แก่ผู้ป่วยที่เกิดอุบตัิเหตรุถมอ
ไซค์ลม้ แทนผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง และผู้ป่วยไดร้ับการ
ดูแลโดยแพทย์และพยาบาล

แพทย์โทรประสานงานท่ี
ห้องยา ปรึกษาเภสัชฤทธิ์
ของยา และโทรไปรายงาน 
รพ.พุทธชินราช  และท า
การล้างกระเพาะอาหาร 

ผู้ป่วย รพ.วัดโบสถ์ 
แผนกอุบัติเหต ุ

1 ธ.ค.61 อ.อวินนท์ บัว
ประชุม 

ปฏิบัติการ(จา่ย
ยาผิด) 

จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  root 
cause คณะอนุกรรมการเสนอให้
ให้แต่ละรายวิชามีการเน้นย้ าเรื่อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ 
one hand Technique และ 
Universal precaution ในช่วง
การปฐมนิเทศรายวิชา และ
ในช่วงการPre conference 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

จนไม่เกดิอันตรายต่อชีวิตของ
ผู้ป่วย 

04 
(RD009) 

นส.กมลรัตน์ ฉิมมาป้อ 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 
ได้รับมอบหมายจากพยาบาล
หัวหน้าทีมให้พ่นยาผู้ป่วย 
MDI Ventolin ไม่ได้น ายาไป
ด้วย แต่เมื่อนักศึกษาไปท่ีเตยีง
ผู้ป่วย สอบถามช่ือ-นามสกุล
ผู้ปกครอง แจ้งว่ามียาอยู่ท่ี
เตียง แต่นักศึกษาไม่ได้ดูชื่อยา
ก่อนให้ ผู้ปกครองพ่นให้ผู้ป่วย
ซึ่งเป็นยา ...... เมื่อแพทยม์า
ตรวจเยีย่มผู้ป่วยจึงทราบว่า
ไม่ได้พ่นยา Ventolin 

รายงานให้หัวหน้าเวรและ
รองหัวหน้าหอผู้ป่วยทราย 
และให้นักศึกษา รายงาน
ตนเองว่าท าผิดขั้นตอนการ
บริหารยาในขั้นใด เขียน
และคัดลอก Action SIE 
ของยาทั้งสองตัว ส่ง
อาจารย์ประจ าหอผุ้ป่วย 

นส.กมลรัตน์ 
ฉิมมาป้อ 
นักศกึษา
พยาบาลชั้นปี
3 

หอผู้ป่วยกุมาร 
2 รพ.พุทธชิน
ราช 

23 ธ.ค.60 อ.ยุคนธร 
ทองรัตน ์

ปฏิบัติการ(จา่ย
ยาผิด) 

จากผลการวิเคราะห์ root 
cause คณะอนุกรรมการเสนอให้
ให้แต่ละรายวิชามีการเน้นย้ าเรื่อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ 
one hand Technique และ 
Universal precaution ในช่วง
การปฐมนิเทศรายวิชา และ
ในช่วงการPre conference 
 

05 
(RD010) 

น.ส.สุนติา เกตดุี เมื่อฉีดยา
เสร็จได้ปลดเข็ม NSS ที่ฉีด
ผู้ป่วยไปแล้ว โดยกระชากเขม็
อย่างแรง จึงท าให้ปลอกเข็ม
หลุดออกและเข็มต ามือ 
นักศึกษา 

ให้นักศึกษาล้างมือ 
รายงานต่อหัวหน้าเวร  
และดผูลเลือดผู้ป่วย Anti 
HIV Negative และให้
นักศึกษาไปพบหัวหน้า
แผนก IC เพื่อซักประวัติ
และตรวจสอบประวัติ
ผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยไม่ใช่
กลุ่มเสี่ยง จึงไมต่้อง
รับประทานยา 

น.ส.สุนติา 
เกตุดี 
นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
3 

หอผู้ป่วยอายุร 
กรรมหญิง 2 
รพ.พุทธชินราช 

5 ม.ค.61 อ.ยุคนธร 
ทองรัตน ์

ปฏิบัติการ(เข็ม
ทิ่มต า) 

จากผลการวิเคราะห์ root 
cause คณะอนุกรรมการเสนอให้
ให้แต่ละรายวิชามีการเน้นย้ าเรื่อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ 
one hand Technique และ 
Universal precaution ในช่วง
การปฐมนิเทศรายวิชา และ
ในช่วงการPre conference 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

06 
(RD019) 

น.ส.ดวงประทีป ทาทอง 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปี 4 ได้
ท าการ on plug โดยใส่ถุงมือ 
Disposable และ loch 
plung ด้วย mass สวมปลอก
เข็มโดยใช้มือขวา syring สวม
เข้าไปในปอก และในตอนท้าย
ใช้มือซ้ายจับปลอกเข็มสวมให้
แน่น เข็มทะลุทิ่มเลือดไหล 

ล้างมือด้วยน้ าสบู่ และแจ้ง 
incharge จากนั้นไปพบ IC 
เจาะเลือด รับยา 
Rilpivirine และ truvada 
วันละ 1 เม็ด 4 สัปดาห์ 
แบะนัดตรวจเลือด 

น.ส.ดวง
ประทีป ทา
ทอง นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี 
4 

หอผู้ป่วยอายุร 
กรรมหญิง 2 
รพ.พุทธชินราช 

22 ก.พ.61 อ.อัญชลี  
แก้วสระศร ี

ปฏิบัติการ(เข็ม
ทิ่มต า) 

จากผลการวิเคราะห์ root 
cause คณะอนุกรรมการเสนอให้
ให้แต่ละรายวิชามีการเน้นย้ าเรื่อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ 
one hand Technique และ 
Universal precaution ในช่วง
การปฐมนิเทศรายวิชา และ
ในช่วงการPre conference 
 

07 
(RD018) 

น.ส.นิภาพร แก้วบุดดี 
นักศึกษาพยาบาลช้ันป ี4 ได้
ท าการ set ยาให้ทางหลอด
เลือดด ามาเก็บ ณ รถฉีดยา 
โดยแนวทางของทางวอร์ด
หลังจากท่ีให้ยาผู้ป่วยจะมีการ
แยกเข็มออกจาก set ให้ยา 
เมื่อปลดเข็มออกจาก set  ซึ่ง
ในที่ท้ิงเข็มไม่มีที่ปลดเข็มแบบ 
one hand technique จึง
ต้องใช้มือข้างที่ปลดหมุนออก 
ขณะปลดเข็มออกมเีพียง
ปลอกเข็มหลุดแตเ่ข็มไม่หลุด
จึงท าใหเ้ข็มที่เหลือแทงที่มือ
ข้างที่ปลด 

ล้างด้วยน้ าสบู่ และแจ้ง
พยาบาลผู้ดูแลเรื่องความ
เสี่ยง เจาะเลือดเพื่อ 
follow up อีก 6 เดือน 
เนื่องจากเลือดของผู้ป่วยมี 
Hepatitis C Positive 

น.ส.นิภาพร 
แก้วบุดดี 
นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี 
4 

หอผู้ป่วยอายุร 
กรรมหญิง 1 
รพ.พุทธชินราช 

13 ก.พ.61 อ.อัญชลี  
แก้วสระศร ี

ปฏิบัติการ(เข็ม
ทิ่มต า) 

จากผลการวิเคราะห์ root 
cause คณะอนุกรรมการเสนอให้
ให้แต่ละรายวิชามีการเน้นย้ าเรื่อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ 
one hand Technique และ 
Universal precaution ในช่วง
การปฐมนิเทศรายวิชา และ
ในช่วงการPre conference 
 

อุบัติการณ์ขณะฝึกปฏิบัติ (จ านวน) 7 เรื่อง (14 คน) 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุม่งานวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 
(RD030) 

นายสุรพัฒน์ อุไรวรรณ 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปีการศึกษา 
2560 ภาคเรียนท่ี 1 คือ 
1.83 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

2 
(RD031) 

นางสาวจริยาพร เจรญิด ี
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปี
การศึกษา 2560  ภาคเรียน
ที่ 1 คือ 2.20 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

3 
(RD032) 

นางสาวสุวิชชา เทพหยด 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปี
การศึกษา 2560  ภาคเรียน
ที่ 1 คือ 2.43 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

4 
(RD033) 

นางสาวภัทรา เกตุพงษ์ 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปี
การศึกษา 2560  ภาคเรียน
ที่ 1 คือ 2.43 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

5 
(RD034) 

นางสาวอภิญญา มณีนลิ 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปี

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

การศึกษา 2560  ภาคเรียน
ที่ 1 คือ 2.43 

6 
(RD035) 

นางสาววัชรีพร ประทับใจ 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปี
การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 
1 คือ 2.48 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจดัการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

7 
(RD036) 

นางสาวพัชรีญา ชมภู ่นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีคะแนน
เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 2560  
ภาคเรยีนที่ 1 คือ 2.48 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พทุธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

8 
(RD037) 

นางสาวเสาวภา เสนาะสรรพ ์
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ตลอดปี
การศึกษา 2560  ภาคเรียน
ที่ 1 คือ 2.48 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าภาคเพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที่ 1 

วพบ.พุทธชิน
ราช 

12 มิ.ย.61 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

9 
(RD038) 

นายชนาธิป การินตา  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 รุ่น  67 ปี
การศึกษา 2560 มีผลการ
เรียน 2.35 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
หัวหน้าภาค เพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 
 

 นักศึกษาช้ันปี
ที่  

วิทยาลัยฯ ก.ค. 2561 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

10 
(RD039) 

นางสาวพัชรินทร์ สุนทรา  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
รุ่น 66 ปีการศึกษา 2560 มี
ผลการเรยีน2.26 
 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
หัวหน้าภาค เพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 
 

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 

วิทยาลัยฯ ก.ค. 2561 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

11 
(RD040) 

นางสาวเกศดารัตน์ ห้วยทราย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3รุ่น 66 ปี
การศึกษา 2560 มผีลการ
เรียน2.34 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
หัวหน้าภาค เพื่อหาแนว
ทางการช่วยเหลือ 

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 

วิทยาลัยฯ ก.ค. 2560 งานจัดการ
ศึกษา 

เกรดต่ ากว่า 
2.50 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

ปัญหาการเรียน (จ านวน) 11 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุม่วิชาการ (งานกจิการนักศกึษา) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 
(RD007) 

นางสาวภาวณิี ภูผายาย 
นศ.พยบ.ปี2 กระเป๋าเงินหาย 

ให้นักศึกษาท าบันทึก
ข้อความเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

นักศึกษา วิทยาลัยฯ  นางสาว 
ภาวิณี  

ภูผายาย 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

 

ด้านการปฏิบัติการ(ของสญูหาย) 1 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุม่งานวิจัย บริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการ
ความเสี่ยงในประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 
(RD056) 

จ านวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในบาง
โครงการ 

- มีกรรมการบริการ
วิชาการส ารวจความ
ต้องการในการบริการ
วิชาการแก่สังคมร่วมกับ
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  
- วางแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้าก่อนการอบรมใน
ด้านการประชาสมัพันธ์
หลักสตูรอบรมต่างๆ 
- ติดตามประสานงานกับ
เขตสุขภาพเรื่องการส่งคน
เข้าอบรม 

ผู้เข้าอบรม วิทยาลัยฯ ปีงบประมา
ณ 2561 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ด้านการปฏิบัติการ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในบางโครงการ 

2 
(RD057) 

เงินทุนสนับสนุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกน้อย            
(3*3 = 9)  
 

-  จัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
หน้าใหม ่
- ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดสรรทุน
ตามลักษณะการวิจัย 

อาจารย ์ วิทยาลัยฯ ปีงบประมา
ณ 2561 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการ
วิชาการ 

ด้านการปฏิบัติการ เงินทุนสนับสนุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกน้อย             
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุม่อ านวยการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

01 
(RD001) 

บานหน้าต่างที่เก็บไว้บนโต๊ะ
ห้องซักผ้าหอ 3 หายไปซึ่ง
เมื่อประมาณ 2-3 เดือนท่ี
แล้วเห็นว่ามีบานหน้าต่างไม้
น ามาเก็บไว้บนโตะ๊ เคย
สอบถามเจ้าหน้าท่ีดูแลหอ 3 
ช้ันล่าง คุณนารี ร้อยดี บอก
ว่าบานหน้าต่างนั้นเป็นของที่
บ้านพัก ผอ. ช่างน ามาเก็บไว้
ที่หอ 3 บ้านพัก ผอ.เปลีย่น
จากบานไมเ้ป็นบานกระจก
และน าหน้าต่างบานไม ้

บานกระจกและน าหน้า
ต่างบานไมม้าเก็บไว้ท่ีหอ 
3 

คุณศรญัญา 
แม่บ้าน 

หอ 3  น.ส.ศรญัญา 
หมอนเมือง 
(แม่บ้าน) 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

จากผลการวิเคราะห์ root cause 
คณะอนุ ก ร รมกา ร เ สนอ ให้ ง าน
อ านวยการด าเนินการประชุมช้ีแจง 
และให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลอาคารสถานท่ีแต่ละห้องในแต่ละ
อาคารจัดท าตารางตรวจสอบรายการ
วัสดุครุภัณฑ์ที่มีในแต่ละห้องในแต่ละ
อาคารรวมไปถึงอาคารหอพัก และ
ด าเนินการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ตาม
รายการที่ก าหนดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดย
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ าที่นับเป็น
ผลงานในการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคน 

2 
(RD003) 

ไส้กรองน้ าหาย แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้มา
ด าเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์ของเครื่องกรอง
น้ า 

 หอ 4 ช้ัน 3 15 พ.ย.60 นส.ศรญัญา 
หมอนเมือง 
(แม่บ้าน) 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

จากผลการตรวจสอบและสอบถามผู้
พบเห็น พบว่าหลังจากช่างภายนอกได้
เข้ามาเปลี่ยนไส้กรองน้ าและน้ าไมไ่หล 
คุณสมชายได้น าไส้กรองน้ าออกเพือ่
ต่อตรงจึงท าให้น้ าไหล เมื่อมีผู้แจ้งจึง
น าไส้กรองมาต่อไวเ้หมือนเดิม และ
เครื่องกรองน้ าใช้ได้ปกต ิ
 



42 
 

No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

3 
(RD011) 

เม้าส์คอมพิวเตอร์ที่ห้องพัก
อาจารย์เวรหาย 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ เก็บ
คอมพิวเตอร์มาไว้ท่ีห้อง
คอมพิวเตอร ์

 ห้องพักอาจารย์
เวร 

16 ม.ค.61 นายธีระพงษ์ 
ล าน้อย
(นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์) 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

จากผลการวิเคราะห์ root cause  
1.ให้งานบริหารทั่วไปด าเนินการให้ช่าง
มาแก้ไขเปลี่ยนกุญแจประตูเพื่อให้
สามารถล็อกได้ 
2.ให้งานวิทยบริการจัดเก็บอุปกรณ์สื่อ
โสตทุกอย่างออกจากห้องจนกว่าจะ
ด าเนินการแก้ไขประตูให้สามารถปิดล็
อกได้ในระหว่างนี้หากมีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาต้องการขอใช้
ห้องเรียนให้งานวิทยบริการด าเนินการ
ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์สื่อโสตเป็น
ครั้งๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
3.ให้งานอาคารสถานที่รีบด าเนินการ
ประชุมช้ีแจง และให้ผู้ปฏิบัติงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่แต่
ละห้องในแต่ละอาคารจัดท าตาราง
ตรวจสอบรายการวัสดุครุภัณฑ์ที่มีใน
แต่ละห้องในแต่ละอาคารรวมไปถึง
อาคารหอพัก และด าเนินการตรวจสอบ
วัสดุครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนด
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ าที่นับเป็นผลงานใน
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

4 
(RD029) 

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่
หอพักนักศึกษา หอ 3 หาย 

ประชาสมัพันธ์นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1-3 เพื่อหา
แหล่งข้อมูลการสญูหาย 
และสอบถามผูดู้แลหอพัก
พบว่านักศึกษาทุกช้ันปีเข้า
ไปใช้ทั้งวันเนื่องจาก
นักศึกษามีกุญแจ เปดิ-ปิด 
ห้องเอง โดยไมม่ีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ  

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

หอพักนักศึกษา 
(หอ 3) 

8 มิ.ย.61 นายธีระพงษ์ 
ล าน้อย
(นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์) 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

จากผลการวิเคราะห์ root cause  
1.ให้งานบริหารทั่วไปด าเนินการให้
ช่างมาแก้ ไขเปลี่ ยนกุญแจประตู
เพื่อให้สามารถล็อกได้ 
2.ให้งานวิทยบริการจัดเก็บอุปกรณ์
สื่อโสตทุกอย่างออกจากห้องจนกว่า
จะด าเนินการแก้ไขประตูให้สามารถ
ปิดล็อกได้ในระหว่างนี้หากมีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาต้องการขอใช้
ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ง า น วิ ท ย บ ริ ก า ร
ด าเนินการติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์
สื่อโสตเป็นครั้งๆตามที่ได้รับการร้อง
ขอ 
3.ให้งานอาคารสถานท่ีรีบด าเนินการ
ประชุมช้ีแจง และให้ผู้ปฏิบัติงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่
แต่ละห้องในแต่ละอาคารจัดท า
ตารางตรวจสอบรายการวัสดุครุภัณฑ์
ที่มีในแต่ละห้องในแต่ละอาคารรวม
ไปถึงอาคารหอพัก และด าเนินการ
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการที่
ก าหนดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ าที่นับเป็น
ผลงานในการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

ปฏิบัติงานประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคน 
**หมายเหต ุ
วันท่ี 12 มิ.ย.2561 มีคนน า
คีย์บอร์ดมาคืนไว้ท่ีหอ 3  

5 
(RD004) 

ถังดับเพลิงหาย 3 ถัง ตั้งแต่ 
มิ.ย.60 

แจ้งงานอาคารสถานท่ี 
และเจา้หน้าท่ีรักษาความ
สะอาดหอพักไปตรวจสอบ
สถานท่ี และค้นหาถัง
ดับเพลิง 

    ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

 หลังตรวจสอบสถานท่ี พบถังดับเพลิง
ถูกเก็บไว้รวมกับอุปกรณ์ทีไ่มไ่ด้ใช้งาน
หอพัก 1 จึงน ามาเก็บไว้ที่เดิม 

6 
(RD050) 

PC คอมพิวเตอรห์าย ตรวจสอบPC 
คอมพิวเตอร์ ท้ังหมดใน
วิทยาลัยฯตาหมายมเลข
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ราคาสูง ห้องประชุมเบน
ทุการ 

2 
กรกฎาคม 
2561 

ดร. รุ่งทิวา ด้านการ
ปฏิบัติการ 

(ของสูญหาย) 

เบื้องต้นเรียกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
เจ้าหน้าท่ีรปภ. มาสอบถาม ได้ข้อสรุป 
1. มอบงานอาคารสถานท่ีออก

ระเบียบการใช้ห้องทุกประเภท 
เช่น เรียนห้องประชุมห้องพักครู 
ห้องฝึกปฏิบัติการ 

2. มอบงานเจ้าหน้าที่ และงาน
อาคารสถานท่ีท าตาราง
ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด
โดยให้เจา้หน้าท่ีแม่บ้านท่ี
รับผิดชอบแตล่ะห้องในแตล่ะ
อาคารด าเนินการตรวจสอบทุก
วัน 

3. ตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
4. จัดพื้นท่ีไม่ให้บุคลภายนอก(ญาติ



45 
 

No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

นักศึกษา) เข้ามาถึงในหอพักใน
วิทยาลัยฯ  

5. รถภายนอกทุกคันท่ีต้องการเข้า
มาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ ต้อง
แลกบัตรกับรปภ. 

6. กรณีที่เจา้หน้าท่ีของวิทยาลัยฯ มี
การเคลื่อนย้ายของแต่ละห้อง
ต้องแจ้งแม่บ้านประจ าห้องนั้นๆ 
และแจ้งรปภ. ทราบกรณีที่น า
ออกใช้ข้ามอาคารหรือนอก
วิทยาลัยฯ 

ของหาย (จ านวน) 6 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุม่อ านวยการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

1 
(RD005) 

ขณะเดินทางกลับจากที่
ประชุมเลือกคณะกรรมการ
ชมรมนิสตินักศึกษาพยาบาล
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2560 ณ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นนทบุรี โดย
รถตู้วิทยาลยั เลขทะเบียน 
นข2692 พิษณุโลก เมื่อ
เดินทางมาถึงเขตตดิต่อ
จังหวัดชัยนาท-นครสวรรค์ 
ได้ยินเสียงผิดปกตมิาจากล้อ
รถหน้าข้างซ้าย จึงจอดรถ
ข้างทางและโทรประสาน
ปรึกษาช่างยนต ์

โทรประสานงานให้น ารถ
วิทยาลัยมารับ และน ารถ
ตู้ที่เสียเข้าอู่ซ่อมรถ 

อ.ปิยะพงษ์ สอน
ลบ และนักศึกษา 

เขตติดต่อ
ชัยนาท-
นครสวรรค ์

1 ต.ค.61 อ.ปิยะพงษ์ 
สอนลบ 

ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย)

อุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะ 

อ.รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ อ.ปิยะพงษ์ 
สอนลบ จสอ.สุชาติ คอนแก้ว และ  
คุณศุภรศรี สุขป้อม ร่วมประชุม
วิเคราะหป์ัญหาที่เกดิขึ้น โดยพบว่า 
1.รถท่ีเกดิเหตุพนักงานขับรถทราบว่า
รถเสียและแจ้งหัวหน้างานบริหารแล้ว 
แต่ยังไมส่ามารถซ่อมได้เพราะรอ
งบประมาณ 
2.ไม่มีระบบการตรวจเช็คสภาพรถ
เบื้องต้นก่อนออกไปนอกสถานท่ี 
3.ไม่มรีะบบแจ้งเหตุเมื่อรถเกิดเหตุฉุกเฉินฯ 
4.บันทึกขอใช้รถไม่ผ่านหัวหน้างาน
บริหารทั่วไป ผ่านแค่ ผอ. เท่านั้น 
คณะกรรมการจึงมีมติให ้
1.หากเกดิกรณีรถเสีย ให้พนักงานขับ
รถ แจ้งที่คุณศุภรศร ีสุขป้อม 
2.หากรถออกไปต่างจังหวัดใหผ้่าน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
3.มีการตรวจเช็คสภาพรถตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
4.หากรถเกิดเหตุฉุกเฉิน/รถเสีย ให้
รายงานหัวหน้างานบรหิารทั่วไป 

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (จ านวน) 1 
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รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุม่อ านวยการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสีย่งในประจ าปีงบประมาณ 2561 

1 
(RD002) 

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 
หอพัก 2 ช้ัน 2 แจ้งว่ามีงูอยู่
ในห้องอาบน้ าด้านตะวันตก 
สาเหตุที่มีงูข้ึนหอเนื่องจากมี
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ข้างหอ 2 มีกิ่ง
ไม้ยื่นเข้ามาในอาคาร เคยให้
มูลนิธิมาจับงู 1 ครั้งและยังมี
งู 

ประสานเจ้าหน้าทีส่นาม
มาน างูออกจากห้องน้ า
และเจา้หน้าท่ีสนามได้
ก าจัดงูแล้ว แก้ไขเบื้องต้น
เสนอให้ตัดกิ่งไม้หลังหอ 2 

นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1 

หอ 2 ช้ัน 2 14 พ.ย.61 นส.ศรญัญา 
หมอนเมือง 
(แม่บ้าน) 

ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

เจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลมาด าเนินการหางู 
และก าจดัแหล่งที่งูอาศัย 

2 
(RD043) 

อ.ยุคนธร ทองรัตน์พบงูเข้า
ห้องพักครู 3201  

ประสานเจ้าหน้าที่งานไม้
ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาใน
อาคาร 

อ.ยุคนธร ทอง
รัตน ์

ห้อง 3201 
อาคารเรยีน 3 

 อ.ยุคนธร 
ทองรัตน ์

ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

จากผลการวิเคราะห์ root cause  
1.ให้งานอาคารสถานท่ี ด าเนินการปรับ
หน้าดินพื้นที่ว่างบริเวณหลังหอพัก
นักศึกษาหอแฝด ต่อไปจนถึงบริเวณเรือน
เพาะช า และตัดต้นไม้ที่ขึ้นรก มีกิง่ยื่นเข้า
ไปในตัวอาคารทุกอาคารและบรเิวณ
ก าแพงรั้ววิทยาลัยฯ และจดัเก็บบริเวณ
เรือนเพาะช าของวิทยาลัยฯ ให้สะอาด 
ไม่ให้เป็นที่อยูส่ัตว ์
2.ให้งานหอพัก และงานอาคารสถานท่ี 
ส ารวจประตหู้องทุกห้องที่ช ารุดหรือ
ประตูปดิไม่สนิทมีพื้นที่ว่างด้านล่างที่จะ
ท าให้สัตว์มีโอกาสเข้าไปได้รายงานต่อ
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไปเพื่อ
ด าเนินการซ่อมต่อไป 

3 
(RD044) 

นักศึกษาพบงูอยู่ในท่อน้ า  นักศึกษา ท่อระบายน้ า  วนิดา 

4 
(RD045) 

นักศึกษาพบงูอยู่ในตู้เสื้อผ้า
นักศึกษาท่ีหอพัก 

 นักศึกษา หอพักนักศึกษา  วนิดา 

5 
(RD025) 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.30 อ.สุวรรณี 
สร้อยสงค์ ได้พบงูสิงยาว
ประมาณ 2 เมตร เลื้อยอยู่
ตรงบริเวณประตูบ้านพัก
ผู้อ านวยการ แล้วไปขดตัวอยู่
บริเวณที่วางรองเท้า จึง
ประสานงานไปที่ รปภ. และ

เบื้องต้นได้ประสานไปยัง 
รปภ. และฝ่ายอาคาร
สถานท่ี แต่ไมม่ีอุปกรณ์ที่
จะช่วยเหลือได้ จึงต้อง
ประสานไปยังหน่วยงานท่ี
ช่วยเหลือได้โดยตรงคือ
กู้ภัยข่าวภาพ 

นายกอสิน คงแขม 
(นักวิชาการศึกษา) 

บ้านพัก
ผู้อ านวยการ 

27 พ.ค.61 นายกอสิน 
คงแขม 
(นักวิชาการ 
ศึกษา) 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสีย่งในประจ าปีงบประมาณ 2561 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี ท้ังสอง
ฝ่ายไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้จับงู 
จึงโทรประสานไปยังกู้ภัยข่าว
ภาพให้มาช่วยจับงู 

3.ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบแตล่ะอาคาร
ให้ส ารวจตรวจตราดูแลอาคารทุก 2- 3 
เดือนหากมตี้นไม้ทีม่ีกิ่งยื่นเข้ามาในตัว
อาคาร ให้ประสานงานอาคารสถานท่ี
เพื่อด าเนินการตัด 
4.ให้งานอาคารสถานท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบอาคารพักขยะด้านหลัง
วิทยาลัยฯ และด าเนินการซ่อมให้
สามารถเก็บขยะไดม้ิดชิด และ
ด าเนินการท าทางเดินให้สามารถน าขยะ
เข้าไปท้ิงได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
การซ่อมบ ารุง และการเบิกจ่าย
งบประมาณของวิทยาลัยฯ 
5.ให้หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป
ทบทวนแผนการจ้างก าจัดหนูเนื่องจาก
ไม่สามารถแก้ปญัหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากยังอยู่ในสัญญาจ้าง
ขอให้ประสานงานเพื่อเข้ามาด าเนนิการ
ก าจัดหนู พร้อมกันนี้ควรมีการแตง่ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนนิการ
ตามแผนดังกล่าว 
6.ให้งานหอพักประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาระมดัระวังการเดินในสนามที่
มืดเนื่องจากเป็นหนา้ฝนอาจไดร้ับ
อุบัติเหตุจากสัตวเ์ลื้อยคลาน 

6 
(RD026) 

นักศึกพบงูเลื้อยอยู่บรเิวณถุง
ขยะ บริเวณหอ 3 

แจ้ง รปภ. เพื่อจับงูและให้
แม่บ้านก าจัดถุงขยะเพื่อ
ไม่ให้เป็นที่อาศัยของสตัว ์

นักศึกษา หอ 3 3 มิ.ย 61 
เวลา 
15:38 น. 
และ 
16:28 น. 

นักศึกษา ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

7 
(RD048) 

นักศึกษาพบงูสิงห์อยู่ในร่อง
ประตดู้านตะวันออก หอ 2 

แจ้ง รปภ. และเจ้าหน้าท่ี
อาคารสถานท่ีเพื่อจับงู แต่
งูเลื้อนลงรูที่อยู่ใต้อาคาร
ไปแล้ว  จึงประกาศงดใช้
ประตดู้านนั้นช่ัวคราว 

เจ้าหน้าท่ี หอพัก 1 22 มิ.ย. 
2561 

เจ้าหน้าท่ี
หอพัก 

8 
(RD054) 

นักศึกษาพบลูกงูเลื้อยอยู่ใน
ห้องอ่านหนังสือหอ 4 

แจ้ง รปภ. และเจ้าหน้าท่ี
อาคารสถานท่ีเพื่อจับงู 

นักศึกษา หอ 4 13 ก.ค. 
61 

นักศึกษา 

9 
(RD055) 

นักศึกพบงูเลื้อยอยู่บนต้นไม ้ แจ้ง รปภ. และเจ้าหน้าท่ี
อาคารสถานท่ีเพื่อจับงู 

นักศึกษา หน้า หอ 1 14 ก.ค. 
61 

นักศึกษา 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสีย่งในประจ าปีงบประมาณ 2561 

10 
(RD051) 

เจ้าหน้าท่ีหอพัก 2 พบว่ามี
ปูนจากเพดานดาดฟ้าตกลง
มาที่พ้ืน บริเวณบันไดทางขึ้น
ดาดฟ้า 

แจ้ง เจ้าหน้าที่อาคาร
สถานท่ีเพื่อตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ี หอพัก 2 6 ก.ค. 61 เจ้าหน้าท่ี
หอพัก 

ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ
ประสานโยธามาตรวจอาคาร พบว่าเป็น
ความเสื่อมของอาคาร ควรด าเนินการ
เอาปูนมาฉาบ และงดการขึ้นใช้ดาดฟ้า 
เป็นการแก้ไขปญัหาเบื้องต้น แต่อาคาร
โครงสร้างยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้
งานได้อย่างปลอดภัย 

ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ  (พบสัตว์เลื้อยคลาน (จ านวน)) 10 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

01 
(RD015) 

นางสาวชุติกาญจน์ นลิก า
แหง นศ.พยบ.ช้ันปีท่ี3 รหัส
นักศึกษา 580301027 
เบอร์โทรศัพท์ 085-
0536020 วันอาทิตย์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 
21.00น. โดนแมวกัด 1จดุ 
บริเวณปีกจมูกด้านซ้าย 
ความยาวประมาณ 1 ซม. 
แผลตื้นเนื่องจากไปหยอกเย้า
กับแมวตัวสีขาวลายแดง
เหลือง ท่ีบริเวณหน้าห้องพัก
4314 ได้เขา้รับรักษาที่ รพ.
พุทธชินราช แพทย์ฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้า และให้ยาแก้
อักเสบกลับ  เมื่อ 10ปีท่ีแล้ว 
ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ
ตามก าหนด 
ปัจจุบัน(5 กพ 2561)แผล
นูนเล็กน้อย แผลแห้งดี ไม่มี
สิ่งคัดหลั่งซมึ 

ได้เข้ารับรักษาที่ รพ.พุทธ
ชินราช แพทย์ฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้า และให้ยาแก้
อักเสบกลับ 

นักศึกษา หอพักวิทยาลัยฯ 4 ก.พ.61 อ.พรพิมล ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

ติดตามนักศึกษาที่โดนแมวกัดให้รบั
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทานยาแก้
อักเสบให้ครบ พร้อมทั้งด าเนินการจับ
แมวขังไว้ จ านวน 7 วัน เพื่อเฝ้าสงัเกต
อาการผิดปกติของแมว หลังจาก 7 วัน
พบว่าแมวมีอาการปกตจิึงปล่อยแมวไป 

02 
(RD058) 

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 
โดนแมวกัด 

ล้างแผล และพาไป
โรงพยาบาลรับวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าและ

นักศึกษา หอพักวิทยาลัยฯ  ศรัญญา ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

 

ติดตามนักศึกษาที่โดนแมวกัดให้รบั
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทานยาแก้
อักเสบให้ครบ พร้อมทั้งด าเนินการจับ
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

ทานยาแก้อักเสบ แมวขังไว้ จ านวน 7 วัน เพื่อเฝ้าสงัเกต
อาการผิดปกติของแมว หลังจาก 7 วัน
พบว่าแมวมีอาการปกตจิึงปล่อยแมวไป 

03 
(RD059) 

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 
โดนแมวกัด 

ล้างแผล และพาไป
โรงพยาบาลรับวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าและ
ทานยาแก้อักเสบ 

นักศึกษา หอพักวิทยาลัยฯ  ศรัญญา 

04 
(RD060) 

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 
โดนแมวกัด 

ล้างแผล และพาไป
โรงพยาบาลรับวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าและ
ทานยาแก้อักเสบ 
 
 

นักศึกษา หอพักวิทยาลัยฯ  ศรัญญา 

ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ (โดนสัตว์กัด/ข่วน (จ านวน) 4 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

1 
(RD052) 

นักศึกษากลุ่มตาสับปะรด
รายงานว่ากริ่งประตูหลัง
วิทยาลัยฯเมื่อใช้งานในช่วงที่
มีฝนตกจะมไีฟดูด 

แจ้งช่างไฟของวิทยาลัยฯ
ไปท าการตรวจสอบ 
สาเหตุพบว่าเป็นกริ่งรุ่น
เก่าเมื่อโดนความชื้นมากๆ
จะ 

นักศึกษา ประตูหลัง
วิทยาลัยฯ 

6 ก.ค. 61 นักศึกษา ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

ช่างไฟของวิทยาลัยฯ ด าเนินการเปลี่ยน
กล่องครอบกริ่ง และกริ่งเป็นรุ่นใหม่ แต่
ยังไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินไฟ
ให้สั้นที่สุดได้เนื่องจากอาคารเรียน 2 ยัง
ไม่สามารถใช้งานได้ จ าเป็นต้องโยง
สายไฟมาจากอาคารเรยีน 3  2 

(RD053) 
นักศึกษาโดนไฟดูดเมื่อใช้งาน
กริ่งประตูหลังวิทยาลยัฯ
(ในช่วงที่มีฝนตก) 

น าป้ายไปติดงดใช้กริ่ง 
และใช้การโทรแจ้งยาม
แทนกรณีที่จ าเป็นต้อง
เปิด-ปิดประตูหลัง 

นักศึกษา ประตูหลัง
วิทยาลัยฯ 

7 ก.ค. 61 นักศึกษา ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ  (ไฟดูด (จ านวน)) 2 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

03 
(RD012) 

ฝาเหล็กปิดท่อน้ าท้ิงด้านหน้า
หอ 2 มีรถเหยียบฝา ท าให้ฝา
ยื่นออกไปถนน 

น าแผงก้ันรถไปกั้นเตือน  ด้านหน้าหอ 2 29 ม.ค.61 นส.ศรญัญา 
หมอนเมือง 
(แม่บ้าน) 

ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

 แจ้งงานอาคารสถานท่ีน าเจ้าหน้าที่ไป
ด าเนินการปดิฝาท่อที่ช ารดุเรยีบรอ้ย
แล้ว 

ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ (อุบัติเหตุในวิทยาลัยฯ จ านวน) 3 
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No./ 
RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้ 
รายงาน 

ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

01 
(RD022) 

พบผู้ชายโชว์อวัยวะเพศของ
ตนเองหน้าวิทยาลัย 

แจ้ง รปภ. และให้แจ้ง
เตือนนักศึกษาทุกช้ันปี
ระมัดระวัง 

นักศึกษา บริเวณหน้า
วิทยาลัย 

15 พ.ค.61 นักศึกษา ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

1. ให้รปภ. เดินตรวจตรานอกวิทยาลัยฯ 
ทุก 30 นาทีมรช่วงเวลา 18.00-
20.00 น. 
2.ติดไฟเพิ่มแสงสว่างหน้าวิทยาลยัฯ  
3.ให้นักศึกษาดูแลตนเอง เวลาเดนิออก
นอกวิทยาลัยฯให้เดินไปเป็นกลุม่ใหญ๋ๆ 

02 
(RD013) 

มีผู้ชายช่วยตัวเองนั่งอยู่บนรถ 
พอ นักศึกษาเดินผ่านก็แง้ม
ประตูให้เห็น บริเวณหน้า
วิทยาลัย 

นักศึกษาแจ้ง รปภ. หน้า
วิทยาลัย 

นักศึกษา บริเวณหน้า
วิทยาลัย 

1 ก.พ.61 นักศึกษา ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

03 
(RD017) 

สอบถามนักศึกษาท่ีมากดน้ า
ที่อาคาร1 ใส่ขวด  จึงทราบ
ว่าน้ าท่ีหอ 3 ไม่อร่อยคือมี
กลิ่น   

งานบริหารฯ ตรวจสอบ
และแก้ไข 

นักศึกษา หอ3 6 ก.พ.61 อ.จารุวรรณ ด้านปฏิบัติการ 
(ความปลอดภัย) 

งานบริหารด าเนินการเปลีย่นไส้กรองน้ า 

ด้านปฏิบัติการ(ความปลอดภัย) จ านวน 3  
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

RD027 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
วิทยาลัยลา่ช้า 

งานการเงินด าเนินการจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคของ
วิทยาลัย 

การไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทย 

ห้องการเงิน  พชรพร การปฏิบัตติาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

เรียกเจา้หน้าท่ีพัสดุมาสอบถามปญัหา 
และให้ด าเนินการท าเรื่องจ่าย 

RD028 เขียนช่ือบนเช็คผิด จ านวน 4 
ใบ 

งานการเงินน าเช็คกลับมา
แก้ไขเป็นช่ือท่ีถูกต้อง 

อาจารยส์อนจาก 
มน. 

ห้องการเงิน 6 มิ.ย.61 อาจารยผ์ู้รับ
ผิด 
ชอบวิชา 

การปฏิบัตติาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

ให้หัวหน้างานการเงินทบทวนระบบการ
จ่ายเช็ค 

RD061 ผู้จ้างเหมาสรา้งตึก 8 ช้ันท้ิง
งาน 

ด าเนินการท าเรื่องยกเลิก
สัญญาจ้างกับผูร้ับเหมา  
แจ้งเรื่องผู้ทิ้งงานกับ
กระทรวงการคลัง ให้โยธา
สอบราคากลาง ติด
ประกาศหาผู้รับจ้างเหมา
รายต่อไป 

งานพัสด ุ วพบ.พุทธชิน
ราช 

 รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 

การปฏิบัตติาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

 

อยู่ในระหว่างหาผูร้ับจ้างเหมารายต่อไป 

RD023 บุคลากรในวิทยาลัยจดัซื้อจัด
จ้างผิดระเบียบพสัดุ  

สอบถามเพื่อหาสาเหตุ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และคืน
เงิน 

งานพัสด ุ วพบ.พุทธชิน
ราช 

21-23 
พ.ค. 2561 

รุ่งทิวา การปฏิบัตติาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

บันทึกผลการตรวจสอบภายในฯ เสนอ
ผู้อ านวยการ 

RD042 นส.ธิดารัตน์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 (รุ่น ..) เป็นตัวแทนเพื่อน
ในช้ันปีท าบันทึกข้อความขอ
เงินประกันของเสียหาย
จ านวนเงิน 73,000 บาท 
คนื แต่ปรากฏว่านักศึกษารุ่น
น้องที่ส่งเอกสารปลอม

เจ้าหน้าท่ีการเงินตักเตือน
นักศึกษาทางโทรศัพท ์
และให้ท าบันทึกข้อความ
เข้ามาใหม ่

เจ้าหน้าท่ีงาน
การเงิน 

ห้องการเงิน 13 มิ.ย.61 กนกพรรณ การปฏิบัตติาม
ระเบียบ
กฎหมาย 
ข้อบังคับ 

เนื่องจากนักศึกษาออกฝึกงาน
ต่างจังหวัดจึงให้งานกิจการด าเนินการ
ท าบันทึกข้อความขอเงินประกันของ
เสียหายส่งงานการเงินแทน และเมื่อ
นักศึกษากลับจากฝึกงานไดเ้รียก
นักศึกษามาตักเตือน 



56 
 

RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

ลายเซ็นในบันทึกข้อความขอ
เงินประกันของเสียหายคืน 
 
 
 
 
 

RD062 ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน/ รายไตรมาส 1 
10.22 %  

ประชุมผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

งานการเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชิน
ราช 

ข้อมูล ณ 
วันที่ 2 
มกราคม 
2561 

งานการเงิน นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน  

RD063 ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน/ 
รายไตรมาส 2 18.87%  

ประชุมผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

งานการเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชิน
ราช 

ข้อมูล ณ 
วันที่ 3 
เมษายน 
2561 

งานการเงิน นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน  

RD064 ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน/ 
รายไตรมาส 3 15.11%  

ประชุมผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

งานการเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชิน
ราช 

ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 
มิถุนายน 
2561 

งานการเงิน นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน  

RD065 ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน/ 
รายไตรมาส 4 5.68%  

ประชุมผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

งานการเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชิน
ราช 

ข้อมูล ณ 
วันที่ 18 
กรกฎาคม 
2561 

งานการเงิน นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน  
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RISK 
ID 

บรรยายเหตุการณ์ความ
เสี่ยง/อุบัติการณ์ 

การแก้ไขเบ้ืองต้น เหตุการณ์ 
เกิดกับ 

สถานที ่
พบเหตุ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่พบเหตุ 

ผู้รายงาน ความเสี่ยงด้าน ผลการด าเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงในประจ าปีงบประมาณ 2561 

RD066 การเบิกจ่ายทุนล่าช้า/การ
จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ไม่เป็นปัจจุบัน 

ให้งานการเงิน และงาน
วิชาการร่วมกันตรวจสอบ
ความล่าช้าในการเบิก
จ่ายเงิน 

งานการเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชิน
ราช 

ข้อมูล ณ 
วันที่ 25 
กรกฎาคม 
2561 

งานการเงิน นโยบาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

พบว่าระบบการเบิกจ่ายเงินทุนไม่มี
ประสิทธิภาพ/ระบบกลไกไม่ชัดเจน 
-ปัญหาการสื่อสารระหว่างกลุ่มงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ (จ านวน) 10 
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สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
(ประจ าปีงบประมาณ 2561)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ล าดับ อุบัติการณ์ จ านวนที่เกิดอุบัติการณ์ (ครั้ง/คน) 
1 ปฏิบัติการ (สัมผัสโรค) 9  คน 
2 ปฏิบัติการ(จ่ายยาผิด) 2  คน 
3 ปฏิบัติการ(เข็มทิ่มต า) 3  คน 
4 เกรดต่ ากว่า 2.50 (ปีการศึกษา 2560) 11  คน 
5 ด้านการปฏิบัติการ (ของสูญหาย) 7 ครั้ง 

(นศ. 1 คน และทรัพย์สินทางราชการ 6 ครั้ง) 
6 ผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 4 
7 เงินทุนวิจัยจากภายนอกน้อย  
8 ด้านปฏิบัติการ (ความปลอดภัย) อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1 ครั้ง 
9 ด้านปฏิบัติการ (ความปลอดภัยภายใน และรอบวิทยาลัยฯ) 22 ครั้ง 

10 การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ (ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง  การเบิกจ่ายทุนล่าช้า/การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนไม่
เป็นปัจจุบัน ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/
รายไตรมาส) 

10  ครั้ง 

 


















