
 
 

 

แผนการพฒันาระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

ปีงบประมาณ 2554 

ฉบบัปรับปรุง 
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   แผนบริหารความเส่ียง  โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2554 

 

ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย

จากการฝึกปฏิบัติงานของ

นกัศกึษาพยาบาล 

สงู 

(20) 

1. จดัใหม้กีารอาจารยป์ระจาํขึน้ฝึก

ปฏบิตัร่ิวมกบันกัศกึษาพยาบาล 

2. ปฐมนิเทศนกัศกึษาพยาบาลก่อน

ขึน้ฝึกปฏบิตั ิ

 

1. กําหนดวตัถุประสงค ์  เป้าหมาย 

นโยบาย แต่งตัง้คณะทํางานการบูร

ณาการการบรหิารความเสีย่ง ความ

ปลอดภยัผูป้ว่ยกบัการเรยีนการสอน 

วชิาการพยาบาล 

2. สาํรวจความคดิเหน็ ประเดน็

ขอ้เสนอแนะจากอาจารยพ์ีเ่ลีย้งต่อ

การออกแบบการเรยีนการสอนที่

บรูณาการการบรหิารความเสีย่งและ

ความปลอดภยัผูป้ว่ย 

3.จดัทาํระบบและชอ่งทางการ

จดัการอุบตักิารณ์ความเสีย่ง ความ

ปลอดภยัผูป้ว่ยจากการฝึกปฏบิตัิ

ของนกัศกึษา 

4. จดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง 

ความปลอดภยัผูป้ว่ย กบัการเรยีน

การสอน 

5.จดัอบรมความรู ้ความเขา้ใจแก่

อาจารย ์ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

พ.ค.54-

ก.ย.54 

กลุ่มงานการ

สอนทุกกลุ่ม 

หวัหน้ากลุ่ม

วชิาการ

พยาบาล

เฉพาะสาขา

และทมี

อาจารย์

ผูส้อน

วชิาการ

บรหิารการ

พยาบาลและ

วชิามโนมติ

ทางการ

พยาบาล 
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

ความปลอดภยัผูป้ว่ย 

6.ออกแบบ มคอ. 3 โดยบรูณาการ

บรหิารความเสีย่งกบัความปลอดภยั

ผูป้ว่ย 

7.ปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อน สอน

ภาคทฤษฎ ี

8. ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน

ตามการออกแบบ ใน มคอ. 3 โดย

เชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเสีย่ง 

ความปลอดภยั มาช่วยสอน 

9.ประเมนิและสรุปการจดัการเรยีน

การสอน ตามแบบ มคอ. 5  

10.ออกแบบ มคอ 4 โดยบรูณาการ

บรหิารความเสีย่งกบัความปลอดภยั

ผูป้ว่ย 

11.จดัทาํแบบบนัทกึอุบตักิารณ์

ความเสีย่งจากการขึน้ฝึกปฏบิตัขิอง

นกัศกึษา 

12.จดัทาํบญัชรีายการความเสีย่งที่

เกดิขึน้จากการฝึกปฏบิตังิานของ

นกัศกึษา 
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

13.วเิคราะหแ์ละจดัระดบัความ

รุนแรงของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก

การฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา 

14.ประสานแหล่งฝึกและชีแ้จง

ประเดน็การบรูณาการการบรหิาร

ความเสีย่งและความปลอดภยัผูป้ว่ย

กบัอาจารยพ์ีเ่ลีย้งแหล่งฝึก 

15.จดัทาํคูม่อืการฝึกปฏบิตั ิ

16.ปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อน สอน

ก่อนออกฝึกปฏบิตั ิ

17.ปฐมนิเทศนกัศกึษาเรือ่งระบบ

การบรหิารความเสีย่งและความ

ปลอดภยัผูป้ว่ย โดยทมีคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งของ

โรงพยาบาลแหล่ง 

18.ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน

ตาการออกแบบ ใน มคอ. 4  โดย

บรูณาการการพฒันาทกัษะดา้นการ

บรหิารความเสีย่งและความ

ปลอดภยัผูป้ว่ย  

19.นกัศกึษาพยาบาลประเมนิและ
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

คน้หาความเสีย่งในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั

การมอบหมายร่วมกบัอาจารยพ์ี ่

เลีย้งบนหอผูป้ว่ย 

20. นกัศกึษาพยาบาลวางแผนการ

พยาบาลป้องกนัการเกดิอุบตักิารณ์

ความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัความ

เสีย่งผูป้ว่ยทีป่ระเมนิและคน้พบ 

และ pre-conference ร่วมกบัทมี

การพยาบาล 

21.บกัทกึอุบตักิารณ์ความเสีย่งโดย

นกัศกึษาเมือ่พบมอุีบตักิารณ์ความ

เสีย่งเกดิขึน้ขณะฝึก 

22.นกัศกึษาพยาบาลทบทวน

อุบตักิารณ์  วเิคราะหค์น้หาสาเหตุ 

หาแนวทางป้องกนัแกไ้ข อุบตักิารณ์

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ร่วมกบัอาจารย์

พยาบาลและทมีการพยาบาลบนหอ

ผูป้ว่ย   และ Post-conference  

23. นกัศกีษาพยาบาลสรุปรายงาน

อุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ตลอด

การฝึกปฏบิตับินหอผูป้ว่ยและ
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

ประเดน็ขอ้เสนอแนะต่อหวัหน้าหอ

ผูป้ว่ย 

24.นกัศกึษาพยาบาลจดัสมัมนา

อุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ตลอด

การฝึกปฏบิตัเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ระหวา่งแหล่งฝึกร่วมกนั 

25.ประเมนิและสรุปการจดัการเรยีน 

การสอน ตามแบบ มคอ.6 

26. จดัทาํฐานขอ้มลูอุบตักิารณ์

ความเสีย่ง ความไม่ปลอดภยัผูป้ว่ย

และการฝึก)ปฏบิตัขิองนกัศกึษา

พยาบาลและรายงานผูบ้รหิาร 

27.ถอดบทเรยีน  

2. ระบบการควบคุมภายในของ

ห น่ ว ย ง า น ย่ อ ย ไ ม่ มี

ประสทิธภิาพ 

สงู  

(12) 

1.  กําหนดเป้าหมายการควบคุม

ภายในของหน่วยงานย่อย 

2. ดําเนินการตรวจสอบภายในจาก

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ

วทิยาลยัปีละ 1 ครัง้ 

3. รับการคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในจากภายนอก ดํา เ นินการ

ตรวจสอบภายในปีละ 1 ครัง้ 

1. กําหนดเป้าหมายการควบคุม

ภายในของหน่วยงานย่อย 

2. ประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัทําแผน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในหน่วยงานย่อย 

3.วเิคราะหก์ระบวนการทํางาน การ

ค้นหาความเสี่ยง  วิเคราะห์และ

จดัลําดบัความเสีย่ง และจดัทําแผน

พ.ค.54-

ก.ย.54 

งานบรหิาร

ความเสีย่ง 

อ.เฉลมิ

พรรณ  

 เมฆลอย 
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

4. สรุปรายงานผลการควบคุมภายใน

ต่อ สบช. หลงัสิน้ปีงบประมาณ 

บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ยอ่ย 

4. ส่งรายงานผลการดําเนินการ

วิเคราะห์กระบวนการทํางาน การ

ค้นหาความเสี่ยง  วิเคราะห์และ

จัดลําดับความเสี่ยง  และจัดทํา

แผนการบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยงานย่อย 

5. หน่วยงานย่อยนําแผนบริหาร

ความเสีย่งไปสูก่ารปฏบิตั ิ

6.หน่วยงานย่ อย เ ฝ้ า ร ะวัง เ ก็บ

อุบตัิการณ์ความเสี่ยงในหน่วยงาน

ย่อยรายวัน  /  รายเดือน ส่ ง ให้

ผูจ้ดัการความเสีย่ง 

7.ดําเนินการตรวจสอบภายในจาก

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ

วทิยาลยัทุก 3 เดอืน 

8. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ

คณะกรรมการบรหิาร 

9.รับการคณะกรรมการตรวจสอบ



8 
 

ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

ภายในจากภายนอก ดําเนินการ

ตรวจสอบภายในปีละ 1 ครัง้ 

10. สรุปรายงานผลการควบคุม

ภายในต่อ สบช .  หลังสิ้น

ปีงบประมาณ 

3. ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น แ ล ะ

งบประมาณไม่ไดต้ามแผน 

สงู 

(16) 

1. จดัทาํแผนการใชเ้งนิและ

งบประมาณประจาํปีงบประมาณ 

2. สรุปและตดิตามการใชเ้งนิและ

งบประมาณประจาํทกุ  3 เดอืน 

1. จดัทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

ประจาํปีงบประมาณ 2554-2558 

2. ตดิตามและวเิคราะห์การใช้เงนิ

งบประมาณ ทุกเดอืนและนําเสนอที่

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

3. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง

ในการเบิกเงินงบประมาณเพื่ อ

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงในการเบกิ

เงนิใหไ้ดต้ามแผน 

1 ธ.ค.53 –

ก.ย.54 

คณะกรรม 

การตดิตาม

การใชเ้งนิ

ของวทิยาลยั 

อ. พร บุญม ี

4. ก า ร ไ ม่ จ บ ต า ม แ ผ น ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก

พฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์

สงูมาก 

(20) 

1. จดัอาจารยท์ีป่รกึษาสาํหรบั

นกัศกึษาตามระบบครอบครวัเสมอืน 

1. ประชุมตวัแทนนกัศกึษาเพื่อจดั

วางแนวทางการดาํเนินงานบรหิาร

ความเสีย่งเรือ่งพฤตกิรรมไมพ่งึ

ประสงค ์

2. วเิคราะหแ์ละจดัระดบัความ

รุนแรงของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก

พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์

พ.ค.54-

ก.ย.54 

งานบรกิาร

นกัศกึษาและ

ศษิยเ์ก่า 

อ.เกศนีิ 
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

3. จดัเวลาสาํหรบัการเขา้พบ

นกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา เชน่ 

วนัพธุแรกของเดอืน เวลา 15.00 น. 

เป็นตน้ไป 

4. แจง้พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์

ของนกัศกึษาแก่ทีป่ระชมุอาจารย์

และนกัศกึษา 

5. เพิม่ขอ้มลูการพจิารณาการสาํเรจ็

การศกึษาของนกัศกึษาในคูม่อื

นกัศกึษาและประกาศในทีป่ระชมุ

นกัศกึษา 

6. ประชุมตวัแทนนกัศกึษาเพื่อ

ประเมนิผลและปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานการบรหิารความเสีย่ง 

5. ความไมป่ลอดภยัของ

นกัศกึษาจากการไม่สวมหมวก

นิรภยัขณะขบัขี่

รถจกัรยานยนต ์

สงู 

(12) 

1. จดัทาํธรรมนูญการใช้

รถจกัรยานยนตส์าํหรบันกัศกึษา 

2. แจง้ธรรมนูญการใชร้ถจกัรยานยนต์

ในทีป่ระชมุนกัศกึษา 

 

1. ประชุมตวัแทนนกัศกึษาเพื่อจดั

วางแนวทางการดาํเนินงานบรหิาร

ความเสีย่งเรือ่งการสวมหมวกนิรภยั 

2. จดัโครงการอบรมความรู ้ความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการใช้

รถจกัรยานยนตแ์ก่นกัศกึษา 

3. วเิคราะหแ์ละจดัระดบัความ

พ.ค.54-

ก.ย.54 

งานบรกิาร

นกัศกึษาและ

ศษิยเ์ก่า 

หวัหน้างาน

บรกิาร

นกัศกึษาและ

ศษิยเ์ก่า 
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ลาํดบั ประเภทความเสีย่ง ระดบัความ

รุนแรง 

แนวทางการป้องกน้ความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการอยู่ 

แนวทางป้องกนัความเสีย่ง 

ทีด่าํเนินการเพิม่ 

ระยะเวลา หน่วยงาน

ยอ่ย 

ผูร้บัผดิชอบ 

รุนแรงของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก

การไมส่วมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่

รถจกัรยานยนต ์

4. ดาํเนินการตามธรรมนูญการใช้

รถจกัรยานยนตส์าํหรบันกัศกึษา 

5. ประเมนิผลการใชห้มวกนิรภยั

โดยการบนัทกึการสวมหมวกนิรภยั

ขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนตข์อง

นกัศกึษา 

6. ประชุมตวัแทนนกัศกึษาเพื่อ

ประเมนิผลและปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานการบรหิารความเสีย่ง  

6. ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะ

ทรพัยส์นิจากแผ่นดนิไหว 

   ปาน

กลาง 

      (10) 

1. การแกไ้ขปญัหาใหก้ารชว่ยเหลอื 

ดแูลนกัศกึษาใหม้คีวามปลอดภยัตาม

สถานการณ์จรงิเมือ่เกดิแผน่ดนิไหว 

2. ผูป้ฏบิตังิานดแูลนกัศกึษาและ

ทรพัยส์นินอกเวลาราชการเป็น

ผูร้บัผดิชอบรายงานสถานการณ์ที่

เกดิขึน้ใหก้บัผูบ้รหิาร 

1. จดัทําแผนการจดัการความเสีย่ง

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของวิทยาลัย

อนัเน่ืองมาจากเหตุแผน่ดนิไหว 

2. จดัการใหค้วามรูแ้ก่นักศกึษาและ

บุคลากรในการดูแลตนเองและ

ทรพัยส์นิหากเกดิเหตุแผ่นดนิไหว 

3 .  ซ้อมแผนรับแผนดินไหวกับ

บคุลากรและนกัศกึษา ปีละ 1 ครัง้ 

พ.ค.54-

ก.ย.54 

กลุ่มงาน

บรหิาร 

อ. ศกัดกิร 
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                                                                       วเิคราะห์ ระบุ ความเส่ียง และประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดับความรุนแรงและจัดระดับความเส่ียง 

 

ปัจจยั ระบุความเส่ียง  การวเิคราะห์ความเส่ียง ลาํดบั

ความ

เส่ียง 

การจดัการความเส่ียง 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (A) ผลกระทบของความเส่ียง (B) 

สูง

มาก 

5 

สูง 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

มาก 

1 

สูง

มาก 

5 

สูง 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

มาก 

1 

A  B หลีก 

เล่ียง 

ถ่าย

โอน 

การ

ลด 

การ

ยอมรับ 

1. ดา้นทรัพยากร 1. การบรหิารการเงนิและงบประมาณ

ไม่ไดต้ามแผน 

 *     *    16   /  

2. ดา้นนโยบาย กฎหมาย  ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั  

2. ระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยงานย่อยไม่มปีระสทิธภิาพ 

  *    *    12   /  

3. ดา้นการปฏิบติังาน 3.ความไมป่ลอดภยัของผูป้ว่ยจากการ

ฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาพยาบาล 

 *    *     20   /  

 4.การไมจ่บตามแผนของนกัศกึษา

พยาบาลจากพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์

 *    *     20   /  

 5.ความไมป่ลอดภยัของนกัศกึษาจาก

การไมส่วมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่

รถจกัรยานยนต ์

  *    *    12   /  

4. จากเหตกุารณ์ภายนอก 6. ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จากแผ่นดนิไหว 
   *  *     10   /  

 

โอกาสเกดิ  (สูงมาก= มีโอกาสเกิดข้ึนเสมอ > 1 คร้ังต่อเดือน   สูง=เกิดบ่อยมาก เกือบทุกคร้ังท่ีทาํ ทุก ๆ เดือน, ปานกลาง = มีโอกาสเกิด6 เดือน/คร้ัง, นอ้ย=  ปี ต่อคร้ัง , นอ้ยมาก = 2-3 ปีต่อคร้ัง ) 

ผลกระทบ (สูงมาก =งานลม้เหลว, สูง= กระทบต่อความสาํเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ 60-70 % ,  ปานกลาง=กระทบต่อความสาํเร็จของงานแต่งานยงัเกิดผล , นอ้ย = งานขาดประสิทธิภาพเพียง 20-30 % , นอ้ยมาก = แทบจะไม่ผลกระทบ

ต่องาน < 20%           การจดัลาํดบัความเส่ียง    สูงมาก  =  20-25 , คะแนน, สูง= 12-16 คะแนน ปานกลาง= 6-10 คะแนน นอ้ย= 1-5 คะแนน  
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