ผานการเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561

แบบ PR1

แผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดานการดําเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก

ความเสี่ยง

(1)
ดานทรัพยากรและงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อการ
บริหารงานดานงบประมาณให
มีประสิทธิภาพ เพียงพอ บรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด แลว
เสร็จทันเวลา ทันการณ และอยู
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

(2)
1. เสี่ยงตองบประมาณไม
เพียงพอตอการบริหาร
จัดการ เพื่อเตรียมความ
พรอมหากไมไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณคก.ผลิต
พยาบาลเพิ่ม

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 2. จํานวนบุคลากรสาย
วัตถุประสงค : เพื่อเปนการ
วิชาการไมเปนไปตาม
บริหารทรัพยากรบุคคลใหได
เปาหมาย
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
เปนไปตามเกณฑที่สภาการ
พยาบาลและมหาวิทยาลัย
กําหนด

สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความ
เสี่ยง

ตัวบงชี้ความเสี่ยง

เปาหมายตัว
หนวยนับ
บงชี้

วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ผลที่คาดวาจะไดรับจาก
การดําเนินงาน

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

กําหนดแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

(3)
(4)
งบประมาณ รอยละ 50 มาจาก
รอยละการเพิ่มขึ้นของเงิน
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อบรรเทา รายไดคณะ เมื่อเทียบกับปที่
ความขาดแคลนพยาบาล แตปจจุบัน
ผานมา
เมื่อศึกษาภาพรวมของพยาบาลมี
อัตราสวนตามเกณฑ แตอัตราการคงอยู
ในวิชาชีพ อาจลดลง

(5)
5

(6)
รอยละ

(7)
ดําเนินโครงการหารายไดเพิ่มเติม ในโครงการหารายได /
ประหยัดรายจาย

(8)
โครงการจัดหารายไดของคณะ
เปนที่ตองการของชุมชนและ
สังคม ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล

(9)
รายงานผลการดําเนิน
โครงการจัดหารายได คณะ
พยาบาลศาสตร

(10)
ก.ย. 62

(11)
สํานักงาน
เลขานุการ คระ
พยาบาลศาสตร

1.ไมมีบุคคล สมัครเขารับคัดเลือกเปน
อาจารย สงผลใหจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการไมเปนไปตามเปาหมาย
2. อาจารยพยาบาลขาดแคลน
3. คาตอบแทนต่ํากวา เมื่อเทียบกับ
สถาบันขางเคียง
4. เกณฑมาตฐานภาษาอังกฤษในการ
รับเขาสูง

1: 6

สัดสวน

ดานการบริหารงานบุคคล กระบวนการรับเขาอาจารย
รวมทั้งคาใชจายบุคลากร (เงินเดือน)

นักศึกษาไดรับการจัดการเรียน ประกาศผลการรับสมัคร
การสอนที่มีประสิทธิภาพมาก คัดเลือกเปนอาจารย คณะ
ยิ่งขึ้น เปนไปตามวัตถุประสงค พยาบาลศาสตร
ของหลักสูตร

ก.ย.62

งานบริหารงาน
บุคคล คณะ
พยาบาลศาสตร

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
เปนไปตามเกณฑสภาวิชาชีพ
สัดสวนอาจารยตอคา FTES =
1:6

ชื่อผูรายงาน ..............................................................
(นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน)
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร
วันเดือนป...................................................................

หมายเหตุ
(12)

แบบ ปย.2

ผานการเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
ดานการผลิตบัณฑิต
วัตถุประสงค : เพื่อสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพนักศึกษา (ตัวบงชี้ที่ 1.5 การ
บริการนักศึกษา ตามเกณฑการประกัน
ฯระดับคณะ สกอ.) และเปนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา (ตัว
บงชี้ที่ 6.1 เกณฑการประกันฯระดับ
หลักสูตร สกอ.)

ดานการผลิตบัณฑิต
ขั้นตอนหลัก : 1. การบริหารหลักสูตร
/ 5. การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา
หัวขอรอง : พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามี
ประสบการณในการทํางานจริง เรียนรู
รวมกับชุมชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหนักศึกษามี
ความรู ความสามารถ และทักษะ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง
2. เพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
(ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ตามเกณฑการประกันฯระดับคณะ สกอ.)

การควบคุมที่ยังมีอยู
(2)

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(3)
1. การจางเหมายานพาหนะ
รับ-สง ไมไดตรวจสอบสภาพ
รถ วาพรอมใชงานหรือไม
2. นักศึกษาไมไดปฏิบัติตาม
กฎที่คณะฯกําหนด
3. การควบคุมดูแลของ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ยังไมเขมงวดเทาที่ควร

(4)
1.ความปลอดภัยในการ
เดินทางไปฝกปฏิบัติ
ของนักศึกษา / การทํา
กิจกรรมนอกสถานที่

1. คณะจัดทําแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการฝกภาคปฏิบัติ
2. การปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝกภาคปฏิบัติ
3. การเตรียมความพรอม หรือกรณีศึกษาที่มักเกิดขึ้นบอย

1. นักศึกษา/อาจรยผูสอน
อาจจะไมไดดําเนินการตาม
แนวทางการในการจัดการ
ความเสี่ยงในการฝก
ภาคปฏิบัติ อยางเขมงวด
2. ระยะเวลาใรการเตรียม
ความพรอมกอนฝกฯ อาจจะ
นอย

2. อุบัติเหตุระหวางการ
ฝกปฏิบัติการพยาบาล
(รายวิชาฝกปฏิบัติการ
พยาบาล)

1. ระบบอาจายที่ปรึกษา
2. งานวิชาการ มีการควบคุม ติดตามนักศึกษา ใหเปนไปตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3. โครงการติว/ใหความรู นักศึกษา

กระบวนการควบคุม ติดตาม 3. นักศึกษาไมสําเร็จ
นักศึกษาอาจจะยังไมเขาถึง การศึกษาตามหลักสูตร
ตัวนักศึกษา
คือ ในระยะเวลา 4 ป

1. มีการปฐมนิเทศรายวิชากอนขึ้นฝกปฏิบัติ โดยแบงการปฐมนิเทศเปนกลุมยอยเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ
2. กรณีที่นักศึกษานํารถสวนตัวเดินทางไปฝกเอง ใหขออนุญาติเปนลายลักษณอักษร
โดยอาจารยรับผิดชอบรายวิชาและผูปกครองรับทราบ และไดรับอนุญาตโดยคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรกอนเดินทาง
3. มีอาจารย/บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย รวมเดินทางพรอมนักศึกษาฝกปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในทุกรายวิชาและทุกแหลงฝก พรอมรายงานเหตุการณประจําวัน
4. มีการคัดเลือกผูรับจางโดยผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยประจํา กอนดําเนินการขอซื้อ/จางตามระบบงานพัสดุ
5. มีการตรวจสอบเอกสารของผูรับจางกอนดําเนินการจาง เชน คูมือรถยนต, พรบ.รถ
รับจาง, การตอภาษีประจําป, บัตรประชาชน, ทะเบียนบาน, บัตรอนุญาตขับรถยนต
6. ประสานงาน ผูรับจางโดยสงตารางฝกปฏิบัติทางการพยาบาล ใหผูรับจางศึกษา
รายละเอียด เชน เวลารับ – สง , สถานที่ที่รับ – สง เพื่อศึกษาเสนทางกอนเดินทาง
และประสานยืนยันตารางการเดินทางทุกสัปดาหแกผูรับจางเนื่องจาก บางรายวิชามี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลการเดินทาง
7. แจงชื่อ –สกุล ผูรับจางและเบอรโทรศัพทผูรับจาง ใหแกผูรับผิดชอบรายวิชาทราบ
กอนเดินทาง
8. สงจดหมายแจงผูปกครองนักศึกษาทุกชั้นป กอนขึ้นฝกปฏิบัติทางการพยาบาลในป
การศึกษานั้นๆ
**กรณีทํากิจกรรมนอกสถานที่
1. มีการขออนุญาตเขารวมกิจกรรม
2. การทํากิจกรรมนอกหนวยงานมีหนังสือขออนุญาติผูปกครอง
3. มีอาจารยรวมเดินทาง

เปาหมาย
ตัวบงชี้

หนวยนับ

(5)
1.ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ตอ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (ตัวบงชี้
6.1 สกอ. ระดับ
หลักสูตร)
2. จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
เดินทางไปฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา

(6)
3.51

(7)
คะแนน

0

ครั้ง

จํานวนครั้งของ
การเกิดอุบัติการณ

0

KPI ระดับ
หลักสูตร 2553

95

ตัวบงชี้

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินงาน

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน

กําหนดแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ

(8)
(9)
ปการศึกษา 2560 1. ระหวางในการเดินทางตองมี

(10)
1. มีความชัดเจนในการ
ดําเนินการตามแนวทางที่
คณะฯกําหนด และอาจารย
นักศึกษา สามารถปฏิบัติ
ตามไดอยางเครงครัด
2. เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
นักศึกษา และอาจารย

(11)
1. สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ประจําปการศึกษา
2561
2. แนวปฏิบัติการ
เดินทางฝกภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษา

(12)
ก.ค. 2562

(13)
งานวิชาการ

ครั้ง

ปการศึกษา 2560 1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียม
ความพรอมในการทําหัตถการกอน
การฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษา
เกิดความมั่นใจ ลดความตื่นเตนใน
การทําหัตถการ
2. ศึกษาแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุใน
ระหวางการฝกภาคปฏิบัติกับแหลง
ฝกและประชุมปรึกษากอนการฝก
ภาคปฏิบัติเพื่อจะไดเขาใจใน
แนวทางในการดําเนินการกรณี
นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ

1. นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจในการทําหัตถการ
กอนฝกภาคปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
2. ไดแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในระหวางการฝก
ภาคปฏิบัติ

1. รายงานการเกิด
อุบัติการณ ในการฝก
ภาคปฏิบัติการพยาบาล
2. แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในระหวาง
การฝกภาคปฏิบัติ

ก.ค. 2562

งานวิชาการ

รอยละ

ปการศึกษา 2558 1. กํากับ ติดตามนักศึกษา โดยผาน
และ 2559 และป ระบบอาจารยที่ปรึกษา
การศึกษา 2560 2. มีการหารือแนวทางชวยเหลือ
สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาดานการ
เรียน
3. มีการประสานหนวยงาน/คณะ ที่
เกี่ยวของในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อวางแผนการชวยเหลือ
นักศึกษา

1. มีการกํากับ ติดตาม
นักศึกษา โดยผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา และ
รายงานรายไตรมาศ
2. มีแนวทางชวยเหลือ
สําหรับนักศึกษาที่มีปญหา
ดานการเรียน
3. มีแผนการชวยเหลือ
นักศึกษารายบุคคล

1. รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมระบบ
อาจารยที่ปรึกษา
2. รายงานการ
ชวยเหลือนักศึกษา ผูที่
มีปญหา
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อาจารย/บุคลากร ประจํารถ อยาง
นอยคันละ 1 คน (เปนไปตาม
ระเบียบ/ขอบังคับ ของการใชรถฯ
และ ใหมีแบบฟอรมในการบันทึก
รายงานประจําวัน ประกอบดวย
จํานวนนักศึกษา เวลาออกรถ
เหตุการณตางๆ ระหวางการเดินทาง
2. รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล ที่
นักศึกษาตองเดินทางเอง ตองมีการ
บันทึก เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง
ในเบื้องตน ในกรณีรายวิชาที่ให
นักศึกษาเดินทางไปเองในการอบรม
ประชุม หรืออื่นๆ โดยไมไดวางแผน
ลวงหนา ควรใหผูรับผิดชอบรายวิชา
บันทึกขอความ
3. มคอ. 4 หมวดการบริหารความ
เสี่ยงในรายวิชา ควรดําเนินการตาม
ระบบ
4. รายวิชาที่ฝกปฏิบัติการพยาบาล
ตองแจงผูปกครองทราบ กอนการฝก
ปฏิบัติการพยาบาล
5. ทบทวนแนวปฏิบัติการเดินทางฝก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา

1. งานวิชาการ
คณะพยาบาล
ศาสตร
2. งานพัฒนา
นักศึกษา

หมายเหตุ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
ดานการผลิตบัณฑิต
ขั้นตอนหลัก : 1. การบริหารหลักสูตร
/ 5. การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา
หัวขอรอง : พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญฯ
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหนักศึกษามี
ความรู ความสามารถ และทักษะ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหบัณฑิตสอบผานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ รอยละ 100 ใน 1 ป
หลังจบการศึกษา ( ตัวบงชี้ 2.1
มาตรฐานบัณฑิตตามกรอบ TQFฯ การ
ประกันฯ ระดับหลักสตร )
ดานวิจัย
วัตถุประสงค : 1. การพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหการดําเนินการ
ดานการวิจัยเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
2. การพัฒนาอาจารยใหมีสวนรวมใน
การวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ
รวมถึงการผลิตผลงานวจัยที่มีคุณภาพ
สนองตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)
1. การจัดโครงการพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ
2. การประชาสัมพันธการสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหครอบคลุม

(3)
ระยะเวลาในการจัดโครงการ
ติว/ใหความรู นักศึกษา เปน
ระยะเวลาติดตอกัน อาจทํา
ใหเกิดภาวะความเครียด
เบื่อหนาย เปนตน

(4)
4. บัณฑิตสอบ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผาน ไมถึงรอยละ
100 ใน 1 ป หลังจบ
การศึกษา

การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

การดําเนินโครงการดังกลาว 5. งานวิจัยไมแลวเสร็จ
อาจจะยังไมตอบสนองตอ
ตามเวลาที่กําหนด
การดําเนินการจัดทํา
ผลงานวิจัย

ระยะเวลาในการ
จัดทําผลงานวิจัย
ใหแลวเสร็จ

1. การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
2. ทุนวิจัยของสถาบันและคณะ

การดําเนินโครงการดังกลาว 6. จํานวนอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัยมีจํานวน
อาจจะยังไมตอบสนองตอ
การขอทุนวิจัยของอาจารย นอย

จํานวนอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัย

การควบคุมที่ยังมีอยู

ตัวบงชี้
(5)
จํานวนบัณฑิตยัง
สอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ/
รุน

เปาหมาย
ตัวบงชี้

หนวยนับ

(6)
100

(7)
รอยละ

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

(8)
(9)
(10)
ปการศึกษา 2560 1. การจัดกระบวนการจัดการเรียน นักศึกษามีความรู
การสอน และมีการจัดจุดเนนของ ความสามารถ และมีทักษะ
เนื้อหา
การปฏิบัติที่ดี ตอบสนอง
ความตองการของวิชาชีพ

ภายใน 1 ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 1. หัวหนาโครงการเรงดําเนินการ
ปงบประมาณ
นั้นๆ
ใหแลวเสร็จและรายงานในระบบ
นั้นๆ
กํากับและติดตาม
2. มีการกํากับติดตามการบริหาร
งานวิจัยอยางใกลชิด/และมีระบบ
ใหความชวยเหลือแกนักวิจัย
60

รอยละ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561 1. ศึกษาขอกําหนดในการจัดสรรค
ทุวิจัย จากแหลงทุนตางๆ และฝก
เปนผูรวม/ผูชวยวิจัย
2. จัดโครงการอบรม/สงบุคลากร
ไปอบรมสมรรถนะนักวิจัย จัดใหมีพี่
เลี้ยงและระบบการใหคําปรึกษาแก
นักวิจัยใหมและคณะจัดสรรเงิน
รายไดเพื่อสงเสริมการสรางสรรค
ผลงานดานวิชาการ

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน
(11)
ผลการสอบความรูเพื่อ
ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภฯ

กําหนดแลว
เสร็จ
(12)
ก.ค.62

ผูรับผิดชอบ
(13)
งานวิชาการ

ไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตอบสนองและสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล

งานบริหารงานวิจัย
รายงานผลการ
ภายใน
ดําเนินงานโครงการวิจัย ปงบประมาณที่ คณะพยาบาล
ไดรับการ ศาสตร
สนับสนุน
งบประมาณ

1. มีประกาศการใชเงิน
รายไดคณะฯเพื่อสงเสริม
การวิจัย
2. ไดทุนวิจัยสถาบัน
3. ไดทุนวิจัยจากภายนอก
หนวยงานเพิ่มขึ้น

1. ประกาศการใชเงิน
รายไดคณะฯ
2. เอกสารการไดรับ
อนุมัติทุนวิจัยสถาบัน
3. เอกสารการไดรับ
อนุมัติทุนวิจัยจาก
ภายนอก
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งานบริหารงานวิจัย
คณะพยาบาล
ศาสตร

ชื่อผูรายงาน ..............................................................
(นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน)
ตําแหนง
รองคณบดีฝายบริหาร
วันเดือนป...................................................................
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