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1. ดานการดําเนินงาน: 2. ขั้นตอนหลักที่

2.1 หัวขอรอง (ถามี) 2.2 หัวขอยอย (ถามี)         -

3. วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 

R IC

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.ความปลอดภัยในการ

เดินทางไปฝกปฏิบัติของ

นักศึกษา / การทํากิจกรรม

นอกสถานที่

ในรายวิชาฝก

ปฏิบัติการพยาบาล 

ตองเดินทางโดยรถ

รับจาง ซึ่งมีความเสี่ยง

ตอการเกิดอุบัติเหตุ

ดานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

1. มีการปฐมนิเทศรายวิชากอนขึ้นฝกปฏิบัติ โดยแบงการปฐมนิเทศเปนกลุม

ยอยเพื่อเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ 

2. กรณีที่นักศึกษานํารถสวนตัวเดินทางไปฝกเอง ใหขออนุญาติเปนลาย

ลักษณอักษร โดยอาจารยรับผิดชอบรายวิชาและผูปกครองรับทราบ และ

ไดรับอนุญาตโดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตรกอนเดินทาง

3. มีอาจารย/บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย รวมเดินทางพรอมนักศึกษาฝก

ปฏิบัติทางการพยาบาลในทุกรายวิชาและทุกแหลงฝก พรอมรายงาน

เหตุการณประจําวัน

4. มีการคัดเลือกผูรับจางโดยผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และมติที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยประจํา กอนดําเนินการขอซื้อ/จาง

ตามระบบงานพัสดุ

5. มีการตรวจสอบเอกสารของผูรับจางกอนดําเนินการจาง เชน คูมือรถยนต,

 พรบ.รถรับจาง, การตอภาษีประจําป, บัตรประชาชน, ทะเบียนบาน, บัตร

อนุญาตขับรถยนต

6. ประสานงาน ผูรับจางโดยสงตารางฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ใหผูรับจาง

ศึกษารายละเอียด เชน เวลารับ – สง , สถานที่ที่รับ – สง เพื่อศึกษาเสนทาง

กอนเดินทาง และประสานยืนยันตารางการเดินทางทุกสัปดาหแกผูรับจาง

เนื่องจาก บางรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเดินทาง

7. แจงชื่อ –สกุล ผูรับจางและเบอรโทรศัพทผูรับจาง ใหแกผูรับผิดชอบ

รายวิชาทราบกอนเดินทาง

8. สงจดหมายแจงผูปกครองนักศึกษาทุกชั้นป กอนขึ้นฝกปฏิบัติทางการ

พยาบาลในปการศึกษานั้นๆ 

**กรณีทํากิจกรรมนอกสถานที่

1. มีการขออนุญาตเขารวมกิจกรรม

2. การทํากิจกรรมนอกหนวยงานมีหนังสือขออนุญาติผูปกครอง 

3. มีอาจารยรวมเดินทาง

1. การจางเหมา

ยานพาหนะรับ-สง ไมได

ตรวจสอบสภาพรถ วา

พรอมใชงานหรือไม

2. นักศึกษาไมไดปฏิบัติ

ตามกฎที่คณะฯกําหนด

3. การควบคุมดูแลของ

อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา ยังไมเขมงวด

เทาที่ควร

1.ความพึงพอใจของ

นักศึกษา ตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

(ตัวบงชี้ 6.1 สกอ. 

ระดับหลักสูตร)

2. จํานวนการเกิด

อุบัติเหตุจากการ

เดินทางไปฝกปฏิบัติ

ของนักศึกษา

3.51

0

คะแนน

ครั้ง

1. ผลกระทบตอชีวิตและ

ทรัพยสินของนักศึกษา 

รวมถึงดานสุขภาพทําให

นักศึกษาเกิดความเครียด 

และวิตกกังวลในกรเดินทาง

ไปฝกปฏบัติ

2. ผลกระทบตอสถาบัน ทํา

ใหเสียภาพลักษณ และ

ความนาเชื่อถือขององคกร

3. ผลกระทบตอสถานที่

และบุคคลโดยรอบ กรณี

เกิดความเสียหายจาก

อุบัติเหตุ

เสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุในการ

เดินทางไดทุก

เมื่อ (ไม

สามารถคาดเดา

ได)

5 1 5 ปานกลาง Treat 1. งานวิชาการ

2. งานพัฒนา

นักศึกษา

 1. ระหวางในการเดินทางตองมี อาจารย/บุคลากร 

ประจํารถ อยางนอยคันละ 1 คน (เปนไปตาม

ระเบียบ/ขอบังคับ ของการใชรถฯ และ ใหมี

แบบฟอรมในการบันทึกรายงานประจําวัน 

ประกอบดวย จํานวนนักศึกษา เวลาออกรถ 

เหตุการณตางๆ ระหวางการเดินทาง

2. รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล ที่นักศึกษาตอง

เดินทางเอง ตองมีการบันทึก เพื่อเปนการปองกัน

ความเสี่ยงในเบื้องตน ในกรณีรายวิชาที่ใหนักศึกษา

เดินทางไปเองในการอบรม ประชุม หรืออื่นๆ โดย

ไมไดวางแผนลวงหนา ควรใหผูรับผิดชอบรายวิชา

บันทึกขอความ 

3. มคอ. 4 หมวดการบริหารความเสี่ยงในรายวิชา 

ควรดําเนินการตามระบบ 

4. รายวิชาที่ฝกปฏิบัติการพยาบาลตองแจง

ผูปกครองทราบ กอนการฝกปฏิบัติการพยาบาล 

5. ทบทวนแนวปฏิบัติการเดินทางฝกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษา

เดิมในปงบ 

2561 มีการ

ดําเนินการ

จัดการความ

เสี่ยง เปนที่

ยอมรับได

2. อุบัติเหตุระหวางการฝก

ปฏิบัติการพยาบาล 

(รายวิชาฝกปฏิบัติการ

พยาบาล)

ในรายวิชาฝก

ปฏิบัติการพยาบาล มี

ความเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติการณเข็มทิ่มตํา 

สัมผัส สิ่งคัดหลั่งของ

ผูรับบริการกระเด็นใส

ดานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

1. คณะจัดทําแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการ

ฝกภาคปฏิบัติ

2. การปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อเตรียมความพรอมกอน

การฝกภาคปฏิบัติ 

3. การเตรียมความพรอม หรือกรณีศึกษาที่มักเกิดขึ้น

บอย

1. นักศึกษา/อาจรยผูสอน

อาจจะไมไดดําเนินการ

ตามแนวทางการในการ

จัดการความเสี่ยงในการ

ฝกภาคปฏิบัติ อยาง

เขมงวด

2. ระยะเวลาใรการเตรียม

ความพรอมกอนฝกฯ 

อาจจะนอย

จํานวนครั้งของการ

เกิดอุบัติการณ

0 ครั้ง 1. นักศึกษาเกิดความวิตก

กังวลอาจทําใหสงผล

กระทบตอการฝกภาคปฏิบัติ

2. ความเชื่อมั่นของ

ผูรับบริการตอคุณภาพใน

การใหบริการจากการฝก

ของนักศึกษาลดลง

3. ผลกระทบตอชีวิตและ

ทรัพยสินของนักศึกษา อาจ

กอใหเกิดการติดโรคได

เสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุในการ

เดินทางไดทุก

เมื่อ (ไม

สามารถคาดเดา

ได)

3 3 9 ปานกลาง Treat 1. งานวิชาการ : 

อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา

 1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความพรอมใน

การทําหัตถการกอนการฝกภาคปฏิบัติเพื่อให

นักศึกษาเกิดความมั่นใจ ลดความตื่นเตนใน

การทําหัตถการ

2. ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุในระหวางการฝกภาคปฏิบัติกับ

แหลงฝกและประชุมปรึกษากอนการฝก

ภาคปฏิบัติเพื่อจะไดเขาใจในแนวทางในการ

ดําเนินการกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ

วิธ
ีจัด

กา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง หนวยงานหลัก การ

จัดการ

แนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แบบ R-IC2

ความเสี่ยง สาเหตุหรือปจจัยที่ทํา

ใหเกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการ

ควบคุม

ตัวบงชี้ความเสี่ยง

เป
าห

มา
ยต

ัวบ
งช

ี้

หน
วย

นับ

ขอความระบุความรุนแรง ขอความระบุ

โอกาส

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

ง

ระ
ดับ

โอ
กา

ส

ผล
คูณ
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วิธ
ีจัด

กา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง หนวยงานหลัก การ

จัดการ

แนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยงความเสี่ยง สาเหตุหรือปจจัยที่ทํา

ใหเกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการ

ควบคุม

ตัวบงชี้ความเสี่ยง

เป
าห

มา
ยต

ัวบ
งช

ี้

หน
วย

นับ

ขอความระบุความรุนแรง ขอความระบุ

โอกาส

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

ง

ระ
ดับ

โอ
กา

ส

ผล
คูณ

3. นักศึกษาไมสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร คือ 

ในระยะเวลา  4 ป

1.นักศึกษาสอบไมผาน

รายวิชาการศึกษา

ทั่วไป เชน 

ภาษาอังกฤษ หรือวิชา

พื้นฐานวิชาชีพ เชน 

เภสัชวิทยา กายวิภาค

ศาสตรและสรีรวิทยา

2. นักศึกษามีปญหา

สุขภาพ

ดานผลิตบัณฑิต 1. ระบบอาจายที่ปรึกษา

2. งานวิชาการ มีการควบคุม ติดตามนักศึกษา ให

เปนไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

3. โครงการติว/ใหความรู นักศึกษา

กระบวนการควบคุม 

ติดตามนักศึกษาอาจจะยัง

ไมเขาถึงตัวนักศึกษา

KPI ระดับหลักสูตร 

2553

95 รอยละ 1. ดานนักศึกษา โดย

นักศึกษาจะเสียโอกาสใน

การประกอบวิชาชีพ

2. ดานหลักสูตร สงผลตอ

การประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร

มีนักศึกษาที่ไม

สามารถจบ

การศึกษาตาม

กําหนด

ระยะเวลาของ

หลักสูตร ทุกป

การศึกษา

2 3 6 ปาน

กลาง

Treat 1. งานวิชาการ 

คณะพยาบาล

ศาสตร

2. งานพัฒนา

นักศึกษา

 1. กํากับ ติดตามนักศึกษา โดยผานระบบ

อาจารยที่ปรึกษา

2. มีการหารือแนวทางชวยเหลือ สําหรับ

นักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน

3. มีการประสานหนวยงาน/คณะ ที่เกี่ยวของ

ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวางแผนการ

ชวยเหลือนักศึกษา

เดิมในปงบ 

2561 มีการ

ดําเนินการ

ควบคุมภายใน 

เปนที่ยอมรับได

4. บัณฑิตสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพผาน ไมถึง

รอยละ 100 ใน 1 ป หลังจบ

การศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่สอบ

ผานใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุง

ครรภไมครบทุกราย

ดานผลิตบัณฑิต 1. การจัดโครงการพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ

2. การประชาสัมพันธการสมัครสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพฯ

3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให

ครอบคลุม

ระยะเวลาในการจัด

โครงการติว/ใหความรู 

นักศึกษา เปนระยะเวลา

ติดตอกัน อาจทําใหเกิด

ภาวะความเครียด เบื่อ

หนาย เปนตน

จํานวนบัณฑิตยังสอบ

ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ/รุน

100 รอยละ 1. ผลกระทบตอการ

ประกอบวิชาชีพ

2. ผลกระทบตอคาคะแนน

ตัวชี้วัดของสภาการ

พยาบาล , แผนยุทธศาสตร

คณะฯ

มีบัณฑิตสอบ

ใบอนุญาต

ประกอบ

วิชาชีพผาน ไม

ถึงรอยละ 100 

ใน 1 ป หลังจบ

การศึกษา

3 3 9 ปานกลาง Treat 1. งานวิชาการ  1. การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และมีการจัดจุดเนนของเนื้อหา

5. งานวิจัยไมแลวเสร็จตาม

เวลาที่กําหนด

หัวขอวิจัยมีความ

ละเอียดออน จึงใช

เวลาในการขอรับ

พิจารณาการรับรอง

วิจัยในมนุษย

ดานการวิจัย 1. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย การดําเนินโครงการ

ดังกลาว อาจจะยังไม

ตอบสนองตอการ

ดําเนินการจัดทํา

ผลงานวิจัย

ระยะเวลาในการ

จัดทําผลงานวิจัยให

แลวเสร็จ

ภายใน

 1 

ปงบประ

มาณ

นั้นๆ

ปงบประ

มาณ

นั้นๆ

มีผลตอการพิจารณาขอรับ

ทุนวิจัยมีตอไป

งานวิจัยไมแลว

เสร็จตามเวลาที่

กําหนด ทุก

ปงบประมาณ

2 2 4 ปาน

กลาง

Treat งานบริหาร

งานวิจัยคณะฯ

 1. หัวหนาโครงการเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ

และรายงานในระบบกํากับและติดตาม 

2. มีการกํากับติดตามการบริหารงานวิจัย

อยางใกลชิด/และมีระบบใหความชวยเหลือ

แกนักวิจัย

6. จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน

วิจัยมีจํานวนนอย

อาจารยมี

ประสบการณดานการ

วิจัยนอย

ดานการวิจัย 1. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

2. ทุนวิจัยของสถาบันและคณะ

การดําเนินโครงการ

ดังกลาว อาจจะยังไม

ตอบสนองตอการขอทุน

วิจัยของอาจารย

จํานวนอาจารยที่

ไดรับทุนวิจัย

60 รอยละ ผลงานวิจัยของคณะไม

เปนไปตามแผนและตัวชี้วัด

ที่กําหนด

จํานวนอาจารย

ที่ไดรับทุนวิจัย

มีนอยทุก

ปงบประมาณ

2 3 6 ปาน

กลาง

Treat งานบริหาร

งานวิจัยคณะฯ

 1. ศึกษาขอกําหนดในการจัดสรรคทุวิจัย จาก

แหลงทุนตางๆ และฝกเปนผูรวม/ผูชวยวิจัย

2. จัดโครงการอบรม/สงบุคลากรไปอบรม

สมรรถนะนักวิจัย จัดใหมีพี่เลี้ยงและระบบ

การใหคําปรึกษาแกนักวิจัยใหมและคณะ

จัดสรรเงินรายไดเพื่อสงเสริมการสรางสรรค

ผลงานดานวิชาการ
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R IC

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

วิธ
ีจัด

กา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง หนวยงานหลัก การ

จัดการ

แนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยงความเสี่ยง สาเหตุหรือปจจัยที่ทํา

ใหเกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการ

ควบคุม

ตัวบงชี้ความเสี่ยง

เป
าห

มา
ยต

ัวบ
งช

ี้

หน
วย

นับ

ขอความระบุความรุนแรง ขอความระบุ

โอกาส

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

ง

ระ
ดับ

โอ
กา

ส

ผล
คูณ

7. เสี่ยงตองบประมาณไม

เพียงพอตอการบริหารจัดการ

 เพื่อเตรียมความพรอมหาก

ไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณคก.ผลิตพยาบาล

เพิ่ม

งบประมาณ รอยละ 

50 มาจากโครงการ

ผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อ

บรรเทาความขาด

แคลนพยาบาล แต

ปจจุบันเมื่อศึกษา

ภาพรวมของพยาบาล

มีอัตราสวนตามเกณฑ

 แตอัตราการคงอยูใน

วิชาชีพ อาจลดลง

ดานทรัพยากร 

การเงินและ

งบประมาณ

1. ดําเนินการเพื่อการจัดหารายไดเพิ่มเติม (โครงการ

หารายได) 

2. นโยบายการประหยัดพลังงาน /งบประมาณ

การดําเนินการโครงการ

จัดหารายได อาจไม

เปนไปตามเปาหมายที่

คณะกําหนด

รอยละการเพิ่มขึ้นของ

เงินรายไดคณะ เมื่อ

เทียบกับปที่ผานมา

5 รอยละ งบประมาณไมเพียงพอตอ

การบริหารจัดการ

มีโอกาสที่

งบประมาณจะ

ไมเพียงพอตอ

การบริหาร

จัดการในอนาคต

4 3 12 สูง Treat งานบริหารฯ  ดําเนินโครงการหารายไดเพิ่มเติม ในโครงการ

หารายได / ประหยัดรายจาย

8. จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการไมเปนไปตาม

เปาหมาย

1.ไมมีบุคคล สมัครเขา

รับคัดเลือกเปน

อาจารย สงผลให

จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการไมเปนไปตาม

เปาหมาย

2. อาจารยพยาบาล

ขาดแคลน

3. คาตอบแทนต่ํากวา 

เมื่อเทียบกับสถาบัน

ขางเคียง

4. เกณฑมาตรภาษ

อังกฤษในการรับเขาสูง

ดานบุคลากร การประชาสัมพันธการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากร

สายวิชาการของคณะฯ

การประชาสัมพันธของ

คณะฯอาจมีวิธีการไม

หลากหลาย

จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการเปนไปตาม

เกณฑสภาวิชาชีพ ไม

เกณฑ 1:6

1:6 การรับเขานักศึกษา 

(สัดสวน 1: 8 ในรายวิชา

ฝกปฏิบัติ) ยังไมสามารถ

สนองตอการดําเนินงาน

ของคณะ

ประกาศ รับ

สมัคร บุคลากร

สายวิชาการ 4 

ครั้ง มีผูสมัคร 2

 ครั้ง อีก 2 ครั้ง 

ไมมีผูสมัคร จึง

ทําใหจํานวน

อาจารยยังไม

เพียงพอ

4 3 12 สูงมาก Treat งานบริหารงาน

บุคคล

 ดานการบริหารงานบุคคล กระบวนการ

รับเขาอาจารย รวมทั้งคาใชจายบุคลากร 

(เงินเดือน)


	2. แบบ R-IC2

