
(หน้า 1-4) 

ต(RM-R6) 

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน   คณะพยาบาลศาสตร ์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

   4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ค่าเปา้หมาย 1. ร้อยละของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามคีุณลักษณะเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ (CWIE)  (อย่างน้อย ร้อยละ  60) 

กลยุทธ ์  ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน  

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6  เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ)  

2 

 

 

 

นสิิตไม่ได้รับการฝกึภาคปฏิบัตใิน

สถานการณ์จรงิตามแผนการศึกษา 

3 X 3 = 9 

ระดับสูง 

1. จัดทำแผนงานส่งเสริมประสบการณ์ของ 

นสิิตในสถานการณ์เสมอืนจรงิใน

ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล ก่อนออกฝึก

ภาคปฏบัิต ิ

2.วางแผนในการประสานงานกบัแหล่งฝึก

ภาคปฏบัิตใินการจัดประสบการณ์ ใน

สถานการณ์จรงิเมื่อมีการผ่อนคลาย

มาตรการ 

3.จัดทำแผนซื้อหุ่นเพิ่มเตมิ จำนวน  

1 ชุด   

1. มกีารจัดทำแผนงานส่งเสริมประสบการณ์

ของนิสติในสถานการณ์เสมอืนจรงิใน

ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล ก่อนออกฝึก

ภาคปฏบัิต ิ

2.มกีารวางแผนในการประสานงานกับแหล่ง

ฝึกภาคปฏบัิติต่างๆในเขตจังหวดัพะเยา 

เชยีงราย น่าน และลำปาง ในการจัด

ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ในปี

การศึกษา 2564 และ ปกีารศึกษา 2565 

3 X 3 = 9 

ระดับสูง 

-ระดับโอกาส   3  

เนื่องจากอาจมี

มาตรการการควบคุม

การแพร่กระจายเชื้อโรค

โควิด-19 ของสถาน

บริการสุขภาพไม่ผ่อน

คลาย 



(หน้า 2-4) 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน  

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6  เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ)  

4.ปรับปรุงห้องเรียนเสมอืนจรงิใน

ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล   

5.จัดทำแผนสง่เสริมประสบการณ์ของ 

นสิิตในสถานการณ์เสมอืนจรงิใน

ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล ประมาณรอ้ยละ 

30 ของทุกรายวชิาในภาคปฏบัิติ 

6.ประสานกับหน่วยในงานท่ีเกี่ยวข้องใน

การเตรียมนสิิตให้ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน

ก่อนออกฝึกภาคปฏบัิตเิพื่อให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของแหล่งฝึกภาคปฏบัิติ 

7. ตดิตามกำกับการดำเนนิงานให้เป็นไป

ตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

3.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนซือ้หุ่นเพิ่มเตมิ

เพื่อเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ของ 

นสิิตในสถานการณ์เสมอืนจรงิใน

ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล 

4.มกีารปรับปรุงห้องเรียนเสมอืนจริงในหอ้ง 

ปฏบัิตกิารพยาบาล แลว้เสร็จในไตรมาส 2  

5. จัดทำแผนส่งเสริมประสบการณ์ของ 

นสิิตในสถานการณ์เสมอืนจรงิใน

ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล ประมาณรอ้ยละ 30 

ของทุกรายวชิาในภาคปฏบัิต ิ

6.ประสานกับหน่วยในงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

เตรียมนสิิตให้ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วนก่อน

ออกฝึกภาคปฏบัิตเิพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ของแหล่งฝึกภาคปฏิบัต ิโดยปัจจุบันนสิิต

ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ก่อนออกฝึก

ภาคปฏบัิตทุิกคน 

-สรุปผลการบรหิารจัดการความเสี่ยง

รอบ 6 เดือน พบว่า  

จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงท่ียังมอียู่ คือ 

1.มมีาตรการควบคุมการแพร่การกระจาย

เชื้อของโรคโควิด -19 ในทุกสถานบริการ 

2.ยังพบว่ามีนิสติชัน้ปีท่ี 3 และ 4 บางคนมี

การตดิเชื้อโรคโควิด -19 ในขณะฝึก

ซึ่งอาจทำให้การ

ดำเนนิการไม่เป็นไปตาม

แผนมากกวา่ 2 เดอืน 

-ระดับผลกระทบ  4  

เนื่องจากอาจมคีวาม

ล่าชา้ของการดำเนนิการ

ตามแผน ส่งผลทำให้

นสิิตมปีระสบการณ์ใน

สถานการณ์จรงิ น้อย

กว่า ร้อยละ  60 ของแต่

ละรายวชิา 

 



(หน้า 3-4) 

ลำดับ ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปัจจบุัน  

 (โอกาสxผลกระทบ) 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6  เดือน 

ระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลือ 

หลังการจัดการความเสี่ยง  

รอบ 6 เดือน 

 (โอกาสxผลกระทบ)  

ภาคปฏบัิตทิำให้ต้องหยุดการฝกึภาคปฏิบัติ

ตามแผนและตอ้งกกัตัว (Home isolation)และ

รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 

แนวทางปรบัปรุง คือ 

1.ประชุมช้ีแจงนิสิตในการใชม้าตรการการ

ควบคุมและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรค

โควิด -19 อย่างเข้มงวด  

2.จัดแผนการฝกึภาคปฏิบัตเิพื่อซ่อมเสริมให้

นสิิตเป็นรายบุคคลเม่ือมคีวามปลอดภัยและ

ผ่านระยะการกกัตัว (Home isolation)และรับ

ยาครบตามแผนการรักษาของแพทย์  

3. ให้รายงานผลการดำเนนิการต่อ

คณะกรรมการประจำคณะทุกเดอืน 

 

ลายมอืช่ือ ..................................................................  

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ี โอภาสนันท์)   

                   ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                      

                     วันท่ี  17  เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 



(หน้า 4-4) 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : นสิิตไม่ได้รับการฝกึภาคปฏิบัตใินสถานการณ์จริงตามแผนการศกึษา 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 

 

มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 4 เดอืน ทำให้นิสติมปีระสบการณ์ในสถานการณ์จรงิ น้อยกว่า  ร้อยละ  54  ของแต่ละรายวชิา 

4 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 3 เดอืน – 4 เดอืน ทำให้นิสติมปีระสบการณ์ในสถานการณ์จรงิ รอ้ยละ  54 - 58   ของแต่ละรายวชิา 

3 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 2 เดือน – 3 เดอืน ทำให้นิสติมปีระสบการณ์ในสถานการณ์จรงิ รอ้ยละ  59 - 63  ของแต่ละรายวชิา 

2 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการมากกว่า 1 เดอืน – 2 เดอืน ทำให้นิสติมปีระสบการณ์ในสถานการณ์จรงิ รอ้ยละ 64 -68   ของแต่ละรายวชิา 

1 มคีวามล่าชา้ของการดำเนนิการน้อยกว่า 1 เดือน ทำให้นิสติมปีระสบการณ์ในสถานการณ์จรงิ เท่ากับ  ร้อยละ 69 – 70  ของแต่ละรายวชิา 
 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 

 


