
ด้าน ระดับ หลัก รว่ม (ถ้าม)ี

การศกึษา
(การศกึษาระดับ

ปริญญา)

1 นักศกึษาลาออกเพ่ือศกึษาสาขาอ่ืน/ สถาบนั
อ่ืน

 - หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ / ความถนัด
ของนักศกึษา

ร้อยละของนักศกึษาที่ลาออกเพ่ือไปศกึษาสาขาอ่ืน / 
สถาบนัอ่ืน
  - หลักสูตร พบ. ไม่เกินร้อยละ 2
 - หลักสูตร พยบ. ไม่เกินร้อยละ 10
 - หลักสูตร วทบ. ไม่เกินร้อยละ 20

1.การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. การปฐมนิเทศนักศกึษา
3.  การพบนักศกึษา ชั้นปทีี่ 1  (ม. มิหดิล ศาลายา)  เพ่ือใหข้้อมูลใน
การเรียนการสอน ของหลักสูตร
4. การพบปะ   การติดตาม   และใหค้ าปรึกษา  นักศกึษา

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 Green Yellow

การศกึษา
(การศกึษาระดับ

ปริญญา)

2 การถูกฟ้องร้องกรณีใชส้ื่อสังคมออนไลน์ไม่
เหมาะสม/ ผิดจริยธรรมวิชาชพี

1.  การใชส้ื่อสังคมออนไลน์ไม่เหมาะสม / ไม่
ระมัดระวังผลเสียที่จะเกิดขึ้น
2. ผู้เกี่ยวข้องยังไม่ตะหนักถึงผลเสียของการใชส้ื่อ

อัตราการร้องเรียนกรณีถูกเปดิเผยข้อมูล ความลับของ
ผู่ปว่ย / บคุลากร (ไม่เกิน 2 เร่ืองต่อป)ี

1. การบงัคับใชร้ะเบยีบ การก ากับท าความเข้าใจการใช ้Internet ใน
คณะ / มหาวิทยาลัย
2. การชี้แจงประกาศระเบยีบการใชส้ื่อ internet ที่เหมาะสม
    - อาจารย์ชี้แจง/ เน้นย้ านักศกึษาในการปฐมนิเทศ นศพ. ป3ี และ
ก่อนขึ้น Ward

2 3.2 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-ถูก
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน

1 Green Green

การศกึษา
(การศกึษาหลัง

ปริญญา)

1 นักศกึษาใชเ้วลาเรียนเกินกว่าหลักสูตรที่
ก าหนด

นักศกึษาขาดความต้ังใจ หรือความพยายามในการท า
วิทยานิพนธ์

ร้อยละ 50 ของบณัฑิตที่ใชเ้วลาเรียนเกินกว่าที่ก าหนด
 (ป.โท ≤ 36เดือน ป.เอก ≤ 60 เดือน)

1. ด าเนินการเร่งรัดและพัฒนาระบบการศกึษาของทกุหลักสูตรและ
ปรับเปลี่ยนทศันคติของอาจารย์และนักศกึษาต่อการขยายเวลา
การศกึษา โดยการใหก้ารขอขยายเวลาท าใหย้ากขึ้น 
2. จัดท า PA กับหวัหน้าภาควิชาที่มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษาทกุ
ภาควิชา

5 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Orange 1. ด าเนินการเร่งรัดและพัฒนาระบบการศกึษาของ
ทกุหลักสูตรและปรับเปลี่ยนทศันคติของอาจารย์
และนักศกึษาต่อการขยายเวลาการศกึษา โดยการให้
การขอขยายเวลาท าใหย้ากขึ้น
2. จัดท า PA กับหวัหน้าภาควิชาที่มีหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษาทกุภาควิชา
3. จัดกิจกรรมประชมุวิชาการ (Research Day) เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศกึษา 

ด าเนินการต่อเนื่อง คาดว่าจะเหน็ผล
การจัดการความเสี่ยงในระยะยาว 

(ป ี2560)

Yellow  - งานการศกึษาหลัง
ปริญญา

 -  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบณัฑิตศกึษา
 - หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษา

การศกึษา
(การศกึษาหลัง

ปริญญา)

2 จ านวนและคุณภาพของนักศกึษาที่สมัครเข้า
รับการศกึษา/ ฝึกอบรมไม่ได้ตามเปา้หมาย

สถาบนัอ่ืนเปดิหลักสูตรที่น่าสนใจหรือมี
องค์ประกอบสนับสนุนที่ดีกว่าคณะฯ

อัตราจ านวนนักศกึษาใหม่ที่รับได้ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ และคะแนน GPA ของนักศกึษาที่รับเข้าศกึษา/
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
(GPA แรกเข้าต้องไม่ต่ ากว่า ป.โท 2.75 ป.เอก 3.00)

1. ติดตามสถิติผู้เข้ารับการอบรมในทกุหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
2. มีกระบวนการประกันคุณภาพที่ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
3. จัดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จัดท าเอกสารแนะน า
หลักสูตร

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Orange 1. มีกระบวนการประกันคุณภาพที่ตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตร
2. จัดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จัดท า
เอกสารแนะน าหลักสูตร
3. มีการใหท้นุสนับสนุนนักศกึษาระดับ
บณัฑิตศกึษา ส าหรับนักศกึษาที่มีศกัยภาพสูง

ด าเนินการต่อเนื่อง คาดว่าจะเหน็ผล
การจัดการความเสี่ยงในระยะยาว

 (ป ี2560)

Yellow  - งานการศกึษาหลัง
ปริญญา

 - คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบณัฑิตศกึษา
 - หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษา

การศกึษา
(กิจการนักศกึษา)

1 นักศกีษาได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 
และภัยด้านอ่ืน

1.บริเวณหอพักนักศกึษาแพทย์มีบคุคลภายนอกเข้า-
ออกได้      
2.มีการพักอาศยัอยู่ร่วมกัน      
3.สภาพหอ้งพักแออัด และอากาศไม่ถ่ายเท

จ านวนคร้ังของการเกิดโรคระบาด และภัยด้านอ่ืน ๆ 1
 คร้ัง /ปี

1.ด าเนินการจัดเวรยามใหเ้ข้มงวด ตลอด 24 ชม.            
2. ด าเนินการใหบ้คุคลภายนอกแลกบตัรเข้า-ออกก่อนเข้าหอพัก    
3. เพ่ิมจ านวน และซ่อมแซมกล้องวงจรปดิตามชั้น ในหอพัก
นักศกึษาแพทย์  
4. มีการปรับปรุงหอ้งพัก และติดต้ังพัดลมดูดอากาศภายในหอ้งพัก
เพ่ือการถ่าเทอากาศ

2 3.4  ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-ความ
พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

2 Yellow Yellow

การศกึษา
(กิจการนักศกึษา)

2 ภัยจากอุบติัเหตุ และอาขญากรรม 1.การเดินทางไปท ากิจกรรมภายนอกคณะฯ              
2.การท ากิจกรรมของนักศกึาภายในคณะฯ
3.มีบคุคลภายนอกเข้า-ออกเนื่องจากเปน็
สถานพยาบาล

จ านวนอุบติัเหตุ หรืออาชญากรรมในการเดินทาง
หรือการท ากิจกรรม 1 คร้ัง/ปี

1. ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงตลอดโครงการ       
2.ด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไปยังมหาวิทยาลัยมหดิล     
    
3.ด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทกุ
พ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัย และเอ้ืออ านวยความสะดวก
4. มีการชี้แนะแนวทางการปฏบิติัตนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
พึงรู้

1 4. ความปลอดภัย 1 Green

Yellow

วิจัย 1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อย /ไม่ได้ตามเปา้

 - อาจารย์ไม่สนใจท างานวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (0.8 เร่ือง / อาจารย์ / ป ี)

1.พันธกิจวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ด าเนินการท า PA กับ
หวัหน้าภาควิชาทกุภาควิชาร่วมกับคณะฯ
2. จัดกิจกรรมในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพ่ือเปน็แรง
กระตุ้นและผลักดันใหน้ักวิจัยมีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Yellow 1. จัดการอบรมเชงิปฏบิติัการ "โปรแกรมบริหาร
จัดการข้อมูล"
2. จัดโครงการ Research Days 2016  จ านวน 4 
คร้ัง/ปี
3. จัดอบรม Facilitator R2R

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานสนับสนุนการ
วิจัยทางคลินิก
 - งานบริหารทั่วไป
สนับสนุนการวิจัย

วิจัย 2 ไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ตามแผน
เนื่องจากเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะหม์ีการ
ช ารุดเสียหายจากเหตุการณ์ต่าง

 - เคร่ืองมือช ารุดตามระยะเวลาการใชง้าน จ านวนโครงการวิจัยที่ต้องเลื่อนการด าเนินงานไม่เกิน
 2 โครงการ/ปี

1.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเคร่ืองมืออย่างเปน็ระบบ
2.จัดจ้างบริษัทในการ maintenance และ calibrate เคร่ืองมือใหพ้ร้อม
ใช ้และได้มาตรฐาน

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Yellow 1. ก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ และการ
จัดซื้อเคร่ืองมือทดแทน
2. ขอใหค้ณะฯ อนุมัติงบประมาณซื้อเคร่ืองมือ
ทดแทนกรณีช ารุดจนซ่อมไม่ได้

ตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 Green  - งานหอ้งปฏบิติัการวิจัย

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระยะเวลาสิ้นสุดไมค่วรเกิน เดือน

พฤษภาคม)

ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรม

ควบคุม

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม

ความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559

พันธกิจ ล าดับที่ ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI)/ 

เป้าหมาย
กิจกรรมควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โอกาสเกิดที่เหลืออยู่

Risk Map

กิจกรรมการควบคุมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

ระดับ

โอกาสเกิดที่

เหลืออยู่

ผลกระทบที่เหลืออยู่

กิจกรรมควบคุม



ด้าน ระดับ หลัก รว่ม (ถ้าม)ี

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระยะเวลาสิ้นสุดไมค่วรเกิน เดือน

พฤษภาคม)

ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรม

ควบคุม

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
พันธกิจ ล าดับที่ ความเสี่ยง สาเหตุ

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI)/ 

เป้าหมาย
กิจกรรมควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โอกาสเกิดที่เหลืออยู่

Risk Map

กิจกรรมการควบคุมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

ระดับ

โอกาสเกิดที่

เหลืออยู่

ผลกระทบที่เหลืออยู่

กิจกรรมควบคุม

วิจัย 4 ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองด้านการ
วิจัย

 - ยังไม่มีการรวบรวม สรุปข้อมูลที่มีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในทกุด้าน เชน่ รายชื่อหรือ
จ านวนนักวิจัยโดยแบง่ตามด้านที่ท าวิจัย

  มีฐานข้อมูลรายชื่อและจ านวนนักวิจัย
แบง่ตามด้านที่ท าวิจัย ไม่น้อยกว่า 90%

ไม่มี 1 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Green  - ส ารวจข้อมูลนักวิจัยในคณะฯ  และแบง่กลุ่มตามด้านที่ท าวิจัยตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 Green  - หน่วยวิเคราะหข์้อมูล
และทนุวิจัย
 - งานบริหารทั่วไป
สนับสนุนการวิจัย

วิจัย 5 กลไกการสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมของ
องค์กรเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้า

 - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงบคุลากรทกุคน  -จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ้น >2 เร่ือง/ปี
 -จ านวนผลงานนวัตกรรมที่น าสู่เชงิพาณิชย์ 
  >1ชิ้น/ปี

1. ประชาสัมพันธ์ใน  R2Rrama.com, Facebook R2R
2. จัดกิจกรรม R2R Club  2 เร่ือง/เดือน
3. ประชมุคุณอ านวย (Facilitator) กลุ่มโครงการ
R2R และโครงการย่อยผลักดันใหเ้กิดงานวิจัยและนวัตกรรม  1 คร้ัง/
เดือน
4. จัดส่งกลุ่ม Facilitator เข้าร่วมการประชมุ/อบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ R2R  2คร้ัง/ป ี ภายนอกคณะฯ
5. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชงิปฏบิติัการด้านการวิจัยบคุลากร
กลุ่ม Facilitator และบคุลากรที่สนใจในด้านการวิจัย   2 คร้ัง/ป ี
ภายนอกคณะฯ
6. ประชาสัมพันธ์หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมรามาธิบดี รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผ่านทางเว็บไซด์, Facebook, แผ่นพับ และจัด
แสดงผลิตภัณฑ์ในงานประชมุ

1 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Green Green

 - รองคณบดีผู้รับผิดชอบ
ด้าน  โครงสร้างคณะฯ
 - รองคณบดีผู้รับผิดชอบ
เร่ือง งบประมาณ

 -  ขาดการวางแผนพัฒนาศนูย์ความเปน็เลิศที่อยู่ใน
โครงสร้างคณะฯใหส้ามารถพัฒนาไปสู่เกณฑ์ระดับ
เอเชยีที่ต้ังไว้
ก. ด้านทรัพยากรบคุคล
1. การขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญตามที่ต้องการ    
     - บคุลากรลาออก เนื่องจากค่าตอบแทนต่ ากว่า
ภาคเอกชน  
     - การไม่สามารถสรรหาบคุลากรที่เหมาะสม
ตามที่ต้องการ
     - การไม่สามารถพัฒนาบคุลากรทนัองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
2. บคุลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมไม่ได้รับการ
สนับสนุนใหรั้กษาและพัฒนาความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง
ข. ด้านเทคโนโลยี
-ขาดการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลง
ค. ด้านการบริหารจัดการ
1. ขาดข้อมูลสารสนเทศที่ใชบ้ริหารจัดการ
2. ขาดการบริหารจัดการโดยใชมุ้มมองทางธุรกิจ

จ านวนศนูย์ความเปน็เลิศระดับเอเชยีที่ถูกจัดต้ังอย่าง
เปน็ทางการตามโครงสร้างของคณะฯ      
(7ศนูย์ภายในป ีพ.ศ. 2559)

1. กรรมการโครงสร้างคณะฯ พิจารณาความเหมาะสมของการจัดต้ัง
ศนูย์ความเปน็เลิศ           
2.กรรมการงบประมาณพิจารณาการของบประมาณของศนูย์ความเปน็
เลิศ

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Orange 1. การจัดต้ังผู้อ านวยการศนูย์ความเปน็เลิศ ตาม
ประกาศคณะฯเร่ืองการด าเนินการศนูย์เพ่ือความเปน็
เลิศ
2. การจัดท าแผนพัฒนาศนูย์ความเปน็เลิศ

1) 1 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558
2)  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

Yellow  - รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบ/ดูแลศนูย์
   ความเปน็เลิศ
 - ผู้อ านวยการศนูย์ความ
เปน็เลิศ
 - ผู้อ านวยการศนูย์ความ
เปน็เลิศภายใน

บริการสุขภาพ 1 การจัดต้ังศนูย์ความเปน็เลิศ (Center of 
Excellence) ในสาขาที่จ าเปน็ของประเทศ ไม่
เปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์

Green 1. จัดอบรมเชงิปฏบิติัการ การวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(GCP)
2. จัดอบรมโครงการ การลงทะเบยีนงานวิจัยทาง
คลินิกในฐานข้อมูลสาธารณะที่พัฒนาโดยคนไทย 
(TCTR)
3. จัดอบรมโครงการ หลักจริยธรรมการวิจัยในคน
ส าหรับนักวิจัย

1.  1-28 กุมภาพันธ์ 2559
2. 1-30 มีนาคม 2559

3. 1-30 พฤษภาคม 2559

Greenคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีถูก
ฟ้องร้องจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

วิจัย 3 1. หวัหน้างาน
สนับสนุนการวิจัยทาง
คลินิก
2. หวัหน้าหน่วย
จริยธรรมการวิจัยในคน

  - ผู้วิจัยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัคร) ที่
ร้องเรียนมายังหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน = 0%

1. ประชาสัมพันธ์หน่วยวิจัยจริยธรรมการวิจัยในคนใหเ้ปน็ที่รู้จัก เชน่
 Website, บอร์ดติดประกาศ,ทาง Intranet รามา,แผ่นพับ (Brochure), 
เปน็วิทยากรใหค้วามรู้ ค าแนะน าในการย่ืนขอรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
2. พัฒนาWebsite, ระบบการลงทะเบยีนข้อมูลเพ่ือขอรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (E-Submission) 
3. การด าเนินการไกล่เกลี่ยนกรณีเกิดการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการวิจัย ก่อนจะถูกฟ้องร้อง
      -เอกสารชี้แจงข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร จะมีข้อความ "ถ้าทา่นมี
ปญัหาข้องใจหรือรู้สึกกังวลใจกับการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ทา่น
สามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ส านักงานวิจัยคณะฯ อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-2011544 ในเวลาราชการ"  
       -แบบบนัทกึข้อสงสัย/ค าร้องทกุข์

1 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1



ด้าน ระดับ หลัก รว่ม (ถ้าม)ี

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระยะเวลาสิ้นสุดไมค่วรเกิน เดือน

พฤษภาคม)

ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรม

ควบคุม

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
พันธกิจ ล าดับที่ ความเสี่ยง สาเหตุ

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI)/ 

เป้าหมาย
กิจกรรมควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โอกาสเกิดที่เหลืออยู่

Risk Map

กิจกรรมการควบคุมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

ระดับ

โอกาสเกิดที่

เหลืออยู่

ผลกระทบที่เหลืออยู่

กิจกรรมควบคุม

บริการสุขภาพ 2 การเกิดเหตุการณ์ความเสียหายชนิดที่ควรจะ
ปอ้งกันได้ (Preventable Event) เปน็ผลท าให้
โรงพยาบาลต้องใหก้ารเยียวยาผู้ปว่ยและ
ครอบครัว

 1.การขาดความรู้ ทกัษะ และความช านาญที่จ าเปน็
เรืองความปลอดภัยของผู้รับบริการ (Patient safety)
2. การละเลยไม่ปฏบิติัตามาตรฐานวิชาชพี หรือ
มาตรฐานการดูแลผู้ปว่ย

จ านวนความเสี่ยง/เหตุการณ์ ZERO EVENT หรือ 
NEVER EVENT ที่เกิดขึ้นใหม่
( ZERO EVENT หรือ NEVER EVENT = 0)

1. การทบทวนเหตุการณ์โดยใช ้Root cause anlysis
2. การบริการจัดการความเสี่ยงเชงิรุก
 - Simple                                      
- Surgical safety checklist            
- Hand hygiene promotion

2 3.1 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-มี
ผลกระทบต่อ

2 Yellow 1. วางระบบรายงานความเสี่ยงใหง่้ายต่อการเข้าถึง
2. การท า RCA เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับ  E-up
3. การวางแนวทางเชงิปอ้งกันเหตุการณ์ที่เกิดการ
วิเคราะหแ์ล้ว

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 Yellow  - รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบด้านบริการ
 - ทมีบริหาร
โรงพยาบาลและศนูย์
การแพทย์สิริกิต์ิ

 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ

บริการสุขภาพ 3 การถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องจากความ
ผิดพลาดของกระบวนการรักษาพยาบาลจน
เร่ืองถูกน าไปออกสื่อสาธารณะหรือเปน็คดี
ขึ้นสู่ศาลจนถูกตัดสินว่าผิดและน าไปสู่ความ
เสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์และการชดใช้
เปน็ตัวเงิน

1.การผิดพลาดของกระบวนการรักษาพยาบาลและ
น าไปสู่เหตุการณ์ระดับ Zero Event หรือ Never  
Event  
2.ความล่าชา้ของกระบวนการรับรู้ปญัหาของ
ผู้บริหารและน าไปสู่กระบวนการเยียวยาที่ล่าชา้      

1.1 จ านวนเหตุการณ์ระดับ  ZERO EVENT หรือ 
NEVER EVENTที่เกิดขึ้นใหม่ ในรอบ 1 ป ีเปน็ 0
2.1 จ านวนการถูกน าเสนอข่าว โดยสื่อสาธารณะ เปน็
 0 
2.2. จ านวนเร่ืองที่ผู้ปว่ย/ญาติ ฟ้องร้องต่อศาล
2.3 จ านวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสินท าผิด เปน็

1. การก าหนดมาตรการปอ้งกันเหตุการณ์ ZERO EVENT หรือ 
NEVER EVENT 
2. กระบวนการรายงานเหตุการณ์ที่เปน็ความเสี่ยงและมีแนวโน้มว่า
จะถูกฟ้องร้องก่อนผู้ปว่ยร้องเรียน
3. ระบบรายงานความเสี่ยงออนไลน์ถึงผู้บริหาร
4. ระบบรายงานเร่ืองร้องเรียนและ Incedent Report ของคณะฯ
5. กระบวนการเยียวยาผู้รับบริการ

2 3.2 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-ถูก
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน

2 Yellow 1. วางระบบรายงานความเสี่ยงใหง่้ายต่อการเข้าถึง
2. กระบวนการเยียวยาผู้รับบริการ

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 Yellow  - รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบด้านบริการ
 - ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล/ศนูย์
การแพทย์ 
 - งานคุ้มครอง
ผู้รับบริการ

-

บริการสุขภาพ 4 คณะฯไม่ปฏบิติัตามมาตรฐานวิชาชพีเวช
กรรม โดยไม่ระบขุ้อบง่ชี้การใชย้าในเวช
ระเบยีนคนไข้

1. แพทย์ละเลยการลงข้อมูลยาในเวชระเบยีน
2. จ านวนคนไข้มีมาก ท าใหไ้ม่มีเวลาลงข้อมูลในเวช
ระเบยีน

มูลค่าจ านวนเงินที่คณะฯ ถูกเรียกคืนใหก้ับ
กรมบญัชกีลาง เนื่องจากไม่ปฏบิติัตามมาตราฐาน
วิชาชพี 
( 0.5 % ของรายได้ที่ได้รับในปทีี่ผ่านมา)

1. การตรวจสอบความถูกต้องของการบนัทกึเวชระเบยีน (โดยการ
สุ่มตรวจ)
2. มาตรการใหแ้พทย์ผู้สั่งยาชดใชเ้งินใหก้ับคณะฯ เมื่อถูก
กรมบญัชกีลางรียกคืนเงิน เนื่องจากไม่ปฏบิติัตามมาตรฐานวิชาชพี
ของการบนัทกึเวชระเบยีน

2 2. มูลค่าความเสียหาย
ทางการเงิน

1 Green 1. การทบทวนเวชระเบยีน
2. การติดตามการใชย้านอกบญัชยีาหลัก
3. การจ ากัดแพทย์ผู้ใชย้าที่มีราคาแพง

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 Green  - รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบด้านบริการ 
 - หวัหน้าภาควิชา

 -  ประธานสภาอาจารย์

บริการสุขภาพ 5 การไม่ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตราฐาน 
HA  (Re-Accreditation)

คณะฯยังไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามมาตรฐานที่ 
HA ก าหนด

การไม่ได้รับการรับรองมาตราฐาน HA การบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางคลีนิค 3 3.1 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-มี
ผลกระทบต่อ

5 Red จัดท ากระบวนการท างานใหม้ีความชดัเจนตามหลัก SIPOC และ PDCA1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 Green  - รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบด้านบริการ
 - ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ศนูย์
การแพทย์

 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ

บริการวิชาการสู่
สังคม

(บริการวิชาการ)

1 บคุลากรต าแหน่งอาจารย์ไม่สามารถน า
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร
ไปเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจาก
วารสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ตามเกณฑ์ของ
ศนูย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

1. ไม่สามารถน าวารสารรามาธิบดีเวชสารไปเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจากวารสารถูกจัดอยู่
ในกลุ่มที่ 3 ตามเกณฑ์ของศนูย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) 
2. TCI มีการจัดกลุ่มและก าหนดเกณฑ์ของวารสาร
ใหม่ ท าใหร้ามาธิบดีเวชสารยังไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงได้ทนัตามข้อก าหนด

รามาธิบดีเวชสาร สามารถยกระดับจากกลุ่ม 3 เปน็
กลุ่มที่ 1 หรือ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2559

 - 5 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

5 Red 1. ท าหนังสือขอใหม้หาวิทยาลัยใหก้ารรับรอง
วารสารรามาธิบดีเวชสาร เพ่ือใหบ้คุลากรต าแหน่ง
อาจารย์ สามารถใชข้อต าแหน่งทางวิชการได้
2. ปรับปรุงวารสารใหถู้กต้องตามหลักเกณฑ์ที่ TCI
 ก าหนด
3. ประสานงานกับ TCI อย่างสม่ าเสมอ ในการ
ปรับปรุงวารสาร
4. ปรับปรุง Website รามาธิบดีเวชสารให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ TCI ก าหนด

มิถุนายน 58 - มิถุนายน 59 Yellow  - บรรณาธิการเวชสาร  - งานบริการวิชาการ

บริการวิชาการสู่
สังคม

(สร้างเสริมสุขภาพ)

1 ไม่ได้รับรายงานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่จ านวนนโยบาย
สุขภาพและจ านวนรางวัล/นวัตกรรม

1.ระบบการรายงานข้อมูลยังไม่สมบรูณ์/เข้มแข้งพอ
2.หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่ทราบว่า
จะต้องรายงานเนื่องจากไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ
จากคณะฯ

1.จ านวนนโยบายสุขภาพหรือการเปน็ต้นแบบด้าน
สุขภาพที่คณะฯ มีส่วนส าคัญในการผลักดันใหเ้กิด 
(อย่างน้อยปลีะ 1 เร่ือง) 
2.จ านวนรางวัลของโครงการ นวัตกรรมสู่สังคมที่
ได้รับระดับชาติหรือได้รับการยกย่องว่าเปน็
ประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ (อย่างน้อยปลีะ 2 
รางวัล)

1. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ
2. เชญิหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มาน าเสนอในที่
ประชมุคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม,งาน
มหกรรมคุณภาพ
 3. จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการใชโ้ปรแกรมฐานข้อมูล (PIS)  ปลีะ
 1 คร้ัง
4. จัดท าคู่มือการ ปฏบิติังาน (WI) โปรกรมฐานข้อมูลหลักรวม (PIS)

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 Green 1.สร้างความตระหนักและชี้ใหค้วามส าคัญของการ
รายงานข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่น าไปสู่จ านวนนโยบายสุขภาพและ
จ านวนรางวัล/นวัตกรรม

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานสร้างเสริมสุขภาพ

บริการวิชาการสู่
สังคม

(สร้างเสริมสุขภาพ)

2 การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ของผู้รับบริการยังไม่บรรลุเปา้หมาย

1.การไม่ได้รับทราบข้อมูลของผลการตรวจสุขภาพ
และสถิติของการเจ็บปว่ย เพ่ือน ามาวางแผนในการ
จัดกิจกรรม/โครงการทางด้านสุขภาพ
2.กลุ่มผู้รับบริการไม่เหน็ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนี่อง

1.มีเครือข่าย/หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน (อย่างน้อยปลีะ 1 
หน่วยงาน)
2.มีกิจกรรม/โครงการที่จัดในกลุ่มที่พบว่ามีภาวะ
เสี่ยงต่อการเจ็บปว่ย/กลุ่มเสี่ยง

1.เชญิหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมโดยตรงมา
น าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพฯ
2. จัดประชมุ/อบรม/กิจกรรมที่สร้างความตระหนักและส่งเสริมด้าน
การดูแลสุขภาพ
3. น าเสนอบคุคลต้นแบบในงานมหกรรมคุณภาพ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ
5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ
6.ส่งแบบส ารวจสุขภาพบคุลากรไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Yellow 1.สร้างอาสาสมัครในหน่วยงานเพ่ือเปน็แบบอย่าง
ในการดูแลสุขภาพของ
บคุลากร
2.พัฒนาการสร้างเครือข่ายมิตรภาพบ าบดัรามาธิบดี 
ใหม้ีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด
ของสมาชกิในการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพของกลุ่มต่างๆ และสร้าง
เสริมพลังอ านาจของสมาชกิชมรม/กลุ่มที่มีอยู่ให้
สามารถชว่ยเหลือผู้ปว่ยและญาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และกว้างขวางขึ้น

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานสร้างเสริมสุขภาพ



ด้าน ระดับ หลัก รว่ม (ถ้าม)ี

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระยะเวลาสิ้นสุดไมค่วรเกิน เดือน

พฤษภาคม)

ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรม

ควบคุม

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
พันธกิจ ล าดับที่ ความเสี่ยง สาเหตุ

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI)/ 

เป้าหมาย
กิจกรรมควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โอกาสเกิดที่เหลืออยู่

Risk Map

กิจกรรมการควบคุมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

ระดับ

โอกาสเกิดที่

เหลืออยู่

ผลกระทบที่เหลืออยู่

กิจกรรมควบคุม

บริการวิชาการสู่
สังคม

(สร้างเสริมสุขภาพ)

3 การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ/การรายงาน
ข้อมูล/การเชื่อมโยงหน่วยงานยังไม่สมบรูณ์/
เข้มแข็งพอ

1.เนื่องจากมีกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลายและการ
ระบผูุ้รายงานข้อมูลที่ไม่ชดัเจน
2.การสร้างความตระหนัก/เหน็ความส าคัญของการ
รายงานข้อมูล

1.มีจ านวนผู้รับบริการ/เครือข่ายใหม่เกิดขึ้น (อย่าง
น้อย 1 หน่วยงาน)
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80  
3.ความคาดหวังของผู้รับบริการตรงตามความ
ต้องการมากกว่าร้อยละ 80

1. จัดอบรม/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยใชวิ้ธีการท า
แบบสอบถามความคิดเหน็และแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. การปรับรูปแบบของกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมและตรงกับ
กลุ่มเปา้หมาย/ประเมินผลจากการสังเกตุและทบทวนกลุ่มในการจัด
กิจกรรมเพ่ือหาชอ่งทางและโอกาสพัฒนา
3. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ
4. เชญิหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มาน าเสนอในที่
ประชมุคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม,งาน
มหกรรมคุณภาพ
5.โทรศพัทติ์ดตามสอบถามข้อมูลใหห้น่วยงานรายงานผลทกุ 6 เดือน

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 Green 1.เพ่ิมชอ่งทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ เชน่ 
การต้ังกล่องรับข้อเสนอแนะ,
 การสื่อสารผ่านทางไลน,์ เฟสบุ๊ค เปน็ต้น
2.ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม/
โครงการต่างๆ

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานสร้างเสริมสุขภาพ

ทรัพยากรบคุคล 1 ฐานข้อมูลบคุลากรยังไม่สมบรูณ์และเปน็
ปจัจุบนั

 - บคุลากรไม่แจ้งหรือด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบคุคลใหเ้ปน็ปจัจุบนั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล

ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 100 1.  พัฒนาระบบ HR i-Services ใหม้ีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
ความต้องการในการใชง้านใหม้ากขึ้น โดยบคุลากรสามารถปรับปรุง
ข้อมูลส่วนตัวใหเ้ปน็ปจัจุบนัได้ทนัท ี
2. ผู้ปฏบิติังานด้านลงฐานข้อมูลจัดท าเอกสารวิธีการปฏบิติังาน 
(Work Instruction) และใชต้รวจสอบกระบวนการลงข้อมูลที่ถูกต้อง

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Yellow 1) พัฒนาระบบ HR i-Services ใหม้ีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองต่อความต้องการในการใชง้าน โดย
น าปญัหา/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชบ้ริการ ในการใช้
ระบบการดูประวัติส่วนตัว / การศกึษา / ครอบครัว 
(iProfile) มาพัฒนาระบบ รวมถึงการวิเคราะหว่์า
ข้อมูลส่วนบคุคลใดที่ควรปรากฏเพ่ิมเติมในระบบ
บา้ง  เพ่ือใหข้้อมูลส่วนบคุคลในระบบฐานข้อมูลมี
ความสมบรูณ์ เปน็ประโยชน์ต่อการใชง้านมากย่ิงขึ้น

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Green  - น.ส.สุนิสา  หุ่นเลิศ  - หน่วยสารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล

ทรัพยากรบคุคล 2 บคุลากรในต าแหน่งด้านวิชาชพีเฉพาะมี
อัตราการลาออกสูง

1. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน
2. การบริหารงานภายในหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ
3. เปน็ต าแหน่งที่ต้องการของตลาดแรงงาน

อัตราการลาออก/ ไม่ต่อสัญญาจ้างของบคุลากรสาย
วิชาชพีเฉพาะ น้อยกว่าร้อยละ 5

1. วิเคราะหป์ริมาณงาน และกระบวนการการท างาน (Work load) 
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังใหส้อดคล้องกับปริมาณงาน และ
กระบวนการท างาน
2. วิเคราะหส์าเหตุการลาออกและวางแผนด าเนินการเชงิรุก
3. การส ารวจความผูกพันของบคุลากร (Employee Engagement)

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Yellow 1) ด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันแก่บคุลากร
คณะฯ
2) วิเคราะหป์ริมาณงาน และกระบวนการการท างาน
 (Work load) เพ่ือวางแผนอัตราก าลังใหส้อดคล้อง
กับปริมาณงาน และกระบวนการท างาน
3) วิเคราะหส์าเหตุการลาออก ร่วมกับผลการส ารวจ
ความผูกพัน เพ่ือวางแผนปรับปรุง และด าเนินการ
เสริมสร้างความผูกพันแก่บคุลากรคณะฯ

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Green  - หน่วยวางแผนกลยุทธ์
และพัฒนาคุณภาพงาน

 - คณะท างาน 
(ตัวแทนของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล)

ทรัพยากรบคุคล 3 ขาดเอกสารวิธีปฏบิติังาน (Work 
Instruction)/คู่มือการปฏบิติังาน (Work 
Manual)

 - บคุลากรยังไม่ได้จัดท าเอกสารวิธีปฏบิติังาน (Work
 Instruction)/คู่มือการปฏบิติังาน (Work Manual) ที่
เปน็มาตรฐานในการปฏบิติังาน

1.บคุลากรสามารถปฏบิติังานได้อย่างถูกต้อง และไม่
มีข้อร้องเรียนจากการปฏบิติังานที่ผิดพลาด
 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการที่
ถูกต้อง และเปน็มาตรฐานเดียวกัน มากกว่าร้อยละ 80

1. ด าเนินการจัดท า Work Flow การปฏบิติังานของทกุกระบวนการ
ท างานภายในฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือน าไปสู่การจัดท าเอกสาร
วิธีการปฏบิติังาน  (Work Instruction)
2. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพ

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Yellow 1) แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาและทบทวน
กระบวนการท างาน (Work System) ของฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล
2) จัดท าเอกสารวิธีปฏบิติังาน (Work Instruction)/
คู่มือการปฏบิติังาน (Work Manual)

กรกฎาคม 58 - พฤษภาคม 59 Green  - หวัหน้าฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

 - คณะท างาน 
(ตัวแทนของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล)

ทรัพยากรบคุคล 4 ถูกร้องเรียนจากบคุลากรกรณีการไม่ปฏบิติั
ตามแนวทางการประเมินผลการปฏบิติังาน
ประจ าปี

1.บคุลากรไม่ได้รับการแจ้งผลการประเมินการ
ปฏบิติังานจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏบิติังาน
2.บคุลากรรู้สึกไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากการ
ประเมินผลการปฏบิติังาน

จ านวนข้อร้องเรียนด้านการด าเนินการประเมินผล
การปฏบิติังานจากบคุลากรเทา่กับ 0

1. ด าเนินการชี้แจงภาควิชา หน่วยงานต่าง ๆ ถึงหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏบิติังาน ทกุรอบการประเมินฯ 

2 3.2 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-ถูก
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน

3 Yellow - - Green  - กลุ่มงานประเมินผล

สารสนเทศ 1 ความปลอดภัยทางสารสนเทศยังไม่ได้
มาตรฐานขั้นสูงสุดของกระทรวงสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การปรับปรุงส่งผลกระทบกับระบบงานและการ
ท างานของผู้ใชง้าน

ระบบสารสนเทศจะต้องมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล และวิธิปฏบิติัในการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

1.ปรับปรุงโครงสร้าง Data Center  และ Infrastructure ใหไ้ด้
มาตราฐาน ISO                 
2.การใชก้ระบวนการมาตรฐานด้าน ISO/IEC 20000:2011

4 1.2 ประสิทธิผล-
ระยะเวลาการหยุดชะงัก
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 Orange 1.ปรับปรุงโครงสร้าง Data Center  และ Infrastructure ให้
ได้มาตราฐาน ISO      
2.การใช้กระบวนการมาตราฐานด้าน ISO/IEC 20000:2011

ส.ค.58 - ส.ค.59 Yellow  - ส่วนงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศ

สารสนเทศ 2 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใชก้ารไม่ได้
โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนหรือแนวทางการปฏบิติังานในการควบคุม
การปฎิบติังานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ            

ระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใชก้ารไม่ได้
ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 หรือ ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี

การใชก้ระบวนการมาตรฐานด้าน ISO/IEC 20000:2011 4 1.2 ประสิทธิผล-
ระยะเวลาการหยุดชะงัก
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 Red 1.การใช้กระบวนการมาตราฐานด้าน ISO/IEC 20000:2011 ต.ค.58 - ก.ย.59 Yellow  - ส่วนงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศ

 -

สารสนเทศ 3 ระบบสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าภายในคณะฯแต่ละ
กลุ่มได้ตามความต้องการ

ขั้นตอนหรือวิธีปฏบิติัในการพัฒนาหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบงานมีการควบคุมที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

การ Deploy ระบบไปใชง้านมีข้อผิดพลาดในการ
พัฒนาและการ Deploy 10 คร้ัง เมื่อเทยีบกับ KRI ที่
ก าหนดไว้ที่จะต้องมีข้อผิดพลาดในการพัฒนาและการ
 Deploy ไม่เกินร้อยล่ะ 5 หรือไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี

การใชก้ระบวนการมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟทแ์วร์ (CMMI) 4 1.2 ประสิทธิผล-
ระยะเวลาการหยุดชะงัก
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 Red 1.การใช้กระบวนการมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟทแ์วร์ 
(CMMI)

ต.ค. 57 - ก.ย.60 Yellow  - ส่วนงานเวชสารสนเทศ
คลินิก

 -



ด้าน ระดับ หลัก รว่ม (ถ้าม)ี

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระยะเวลาสิ้นสุดไมค่วรเกิน เดือน

พฤษภาคม)

ประสิทธิภาพ

ของกิจกรรม

ควบคุม

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
พันธกิจ ล าดับที่ ความเสี่ยง สาเหตุ

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI)/ 

เป้าหมาย
กิจกรรมควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โอกาสเกิดที่เหลืออยู่

Risk Map

กิจกรรมการควบคุมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

ระดับ

โอกาสเกิดที่

เหลืออยู่

ผลกระทบที่เหลืออยู่

กิจกรรมควบคุม

พัสดุ 2 ระบบงานด้านพัสดุของคณะฯบางส่วนได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ปฏบิติัการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากทางภาครัฐ

 - กระทรวงการคลังได้ประกาศแนวทางการปฏบิติั
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e-market) และด้านวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding: e-bidding) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐฉบบัใหม่ โดยคาดว่าคณะฯ
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางดังกล่าวใน
อนาคต

เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ การจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) 
และด้านวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Bidding: e-bidding) ร้อยละ 80

1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมรับฟังที่เกี่ยวกับข้อบงัคับต่างๆ
2. ศกึษา ติดตามระเบยีบข้อบงัคับที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Yellow 1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมรับฟังที่เกี่ยวกับข้อบงัคับ
ต่างๆ
2. ศกึษา ติดตามระเบยีบข้อบงัคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง

เมษายน  2558  -  พฤษภาคม  2559 Yellow  - หวัหน้าฝ่ายการพัสดุ

พัฒนาคุณภาพ 1 ภาควิชา/หน่วยงานไม่มีการเก็บรวบรวมองค์
ความรู้อย่างเปน็ระบบ

ขาดเวทสี าหรับใหผู้้ที่มีองค์ความรู้ได้ใชถ้่ายทอด/
sharing

จ านวนข้อมูลที่ถอดบทเรียนจากการ AARไม่น้อยกว่า
 10 เร่ือง/ปี

1. ส่งแบบฟอร์ม AAR ซึ่งเปน็แบบฟอร์มส าหรับเก็บประเด็นองค์
ความรู้ ไปยังทกุภาควิชาทกุปงีบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามจัดเก็บองค์ความรู้ ส าหรับภาควิชาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและขอความร่วมมือใหก้รอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งใหง้าน
พัฒนาคุณภาพฯ เพ่ือด าเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ต่อไป 
2. จัดอบรมโครงการ "อบรมการถอดบทเรียนรุ่นที่ 2" โดยเชญิ
ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติมาเปน็
วิทยากรใหค้วามรู้แก่บคุลากรกลุ่มเปา้หมายคือ บคุลากรวิชาชพี
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการรักษาพยาบาล จ านวน 30 คน

2 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Yellow 1. จัดโครงการฝึกอบรมการถอดบทเรียนรุ่นที่ 3
2. หลักสูตรอบรมกลุ่ม Facilitator ในหน่วยงาน

ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 Green  - งานพัฒนาคุณภาพงาน

สื่อสารองค์กร 1 ประชาชนรับชมสถานีรามาแชนแนลน้อย 
ส่งผลให ้Ratting ของสถานี ไม่เปน็ไปตาม 
PA ที่ก าหนด

1. ชอ่งทางการรับชมอยู่ในวงจ ากัด ขอบเขตของ
กลุ่มผู้ชมน้อย ด้วยจ ากัดในระบบของ True visions 
2. รูปแบบของรายการยังไม่น่าสนใจ เนื่องจาก
งบประมาณที่ใชผ้ลิตรายการมีจ านวนจ ากัด

Ratting ของผู้ชมรายการมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปกี่อน
ไม่น้อยกว่า 0.02 ต่อปี

จัดกิจกรรม (Event) เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานีรามาแชนแนล ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Orange 1. เพ่ิมชอ่งทางการรับชมผ่านระบบอ่ืนๆ เชน่ 
Youtube Live ,  Application ผ่าน Smart Phone หรือ
 Tablet, ผ่าน ทางระบบ TV, ระบบ Internet   และ
น ารายการที่ผลิตไปออกอากาศในชอ่งหรือสถานี
อ่ืนๆ ที่เปน็ที่รู้จักของผู้ชมทั่วไป เชน่ ชอ่ง 3, 5, 7, 9
 หรือ  TV Digital หรือ TV ดาวเทยีมชอ่งต่างๆ 
2. เพ่ิมชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ใหม้ากขึ้น จัด
กิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มี
ชื่อเสียงและเปน็ที่รู้จัก เพ่ืออาศยัชอ่งทางเหล่านั้น 
ในการเพ่ิมจ านวนผู้รับชมรายการ

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานสื่อสารองค์กร

สื่อสารองค์กร 2 การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของของบคุลากร
ภายในคณะฯ

1. ข้อมูลและข่าวสารมีความหลากหลาย/
กลุ่มเปา้หมายเลือกเปดิรับสารเพียงบางประเภท และ
ใหค้วามสนใจในเร่ืองที่เกี่ยวข้องเฉพาะตนเอง
2. บคุลากรไม่เปดิรับข้อมูลข่าวสารจากชอ่งทาง
ต่างๆที่คณะฯ จัดให้

ผลการประเมินการรับรู้ข่าวสารของบคุลากรภายใน
คณะฯ มากกว่าร้อยละ 80

1. จัดท าการส ารวจการรับรู้ข่าวสารของบคุลากรภายในคณะฯ ปลีะ 1
 คร้ัง             
 2. จัดท าโครงการ Rama Network (1:20) เพ่ือสร้าง “การสื่อสาร
ระหว่างบคุคล” ใหส้ามารถกระจายข่าวสารของคณะฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Orange 1. เพ่ิมการส ารวจการรับรู้ข่าวสารของบคุลากร
ภายในคณะฯ เปน็ปลีะ 2 คร้ัง และจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เชญิชวนใหบ้คุลากรร่วมตอบ
แบบสอบถามใหไ้ด้มากที่สุด
2. จัดใหม้ีการสุ่มสัมภาษณ์การรับรู้ข่าวสารของ
บคุลากรในแต่ละหน่วยงานประมาณ 1-2 คน เพ่ือ
ประเมินผลและพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ตัวแทน Rama Network (1:20)

ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานสื่อสารองค์กร

Yellow ตุลาคม  2558  -  พฤษภาคม  2559 Yellow เกิดข้อร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ (ข้อ
ร้องเรียนจาก Vender)

 - หวัหน้าฝ่ายการพัสดุ1. ข้อก าหนดโครงการ (TOR) 
  - การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซึ่ง
ใกล้เคียงกับย่ีหอ้ใดย่ีหอ้หนึ่งท าใหเ้กิดการแข่งขัน
น้อยราย
2. การก าหนดคุณสมบติัผู้เสนอราคา  นอกเหนือ
ประกาศประกวดราคา
3. การใชห้ลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ

จ านวนข้อร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ เปน็ 0 1.ประสานงานกับงานนโยบายและแผนเพ่ือใหไ้ด้รายการงบประมาณ
เตรียมการจัดหา
2. จัดแบง่ภาระงานและเตรียม spec เพ่ือการจัดหา
3. จัดท า WI ในขั้นตอนการปฏบิติังาน
4. การจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้
5. จัดเวท ีR2L (Routine to Learning)
6.การด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เปน็รายบคุคล
7.เผยแพร่ข้อมูลการจัดหาและข่าวสารต่างๆผ่าน website
8. จัดท าระบบ Vender List ที่มีทั้งข้อมูล Spec ส่วนกลางและราคา
กลาง
9. เจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจงหน้าที่ของคณะกรรมการระเบยีบขั้นตอนตาม
ข้อบงัคับก่อนการเปดิซอง พร้อมจัดท า Guide Book
10.กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
  - เมื่อได้รับข้อร้องเรียน จะด าเนินการตรวจสอบ ข้อมูลหลักฐาน 
และผู้เกี่ยวข้อง จัดท าสรุปข้อเทจ็จริง
  - จัดท าข้อชี้แจงเสนอผู้บงัคับบญัชาเพ่ือพิจารณา
  -  เมื่อได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ฝ่ายการพัสดุ จัดท าหนังสือชี้แจงผู้
ร้องเรียนทราบ
  -  ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับ บริษัท/หา้งร้าน ที่ได้รับหรืออาจได้รับ
ความเสียหาย ร้องเรียน

2 3.3 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร-การ
น าเสนอข่าว

2พัสดุ 1
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กิจกรรมควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โอกาสเกิดที่เหลืออยู่

Risk Map

กิจกรรมการควบคุมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559

ระดับ

โอกาสเกิดที่

เหลืออยู่

ผลกระทบที่เหลืออยู่

กิจกรรมควบคุม

วิเทศสัมพันธ์ 1 ขาดแคลนบคุลากรที่มีความสามารถด้าน
ภาษาในการปฏบิติังาน

1. บคุลากรที่ปฏบิติังานในงานวิเทศสัมพันธ์ มี
ความสามารถเฉพาะตัวด้านภาษา ซึ่งเปน็ปจัจัย
ส าคัญที่ท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจย้ายงานเพ่ือไปรับ
ผลตอบแทนที่สูงกว่า
2. บคุลากรงานวิเทศสัมพันธ์ที่บรรจุใหม่ ส่วนใหญ่
เปน็ผู้สมัครจากภายนอกคณะฯ ที่ผ่านการท างานจาก
บริษัทเอกชน ซึ่งจะไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏบิติังานระบบรัฐ จึงท าใหเ้กิดปญัหาในการ
ปฏบิติังานหรือไม่ชอบในระบบงานและ
กระบวนการต่างๆ ในการท างาน 
3. ระบบ และระเบยีบการท างานแบบรัฐในบางเร่ือง
ไม่สนับสนุนใหบ้คุลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ท างาน
ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว

อัตราการลาออก(Turnover rate) ของบคุลากรงาน
วิเทศสัมพันธ์ < 2 คนต่อปงีบประมาณ

ก าหนดใหม้ีค่าตอบแทนความสามารถด้านภาษา โดยวัดระดับจากผล
สอบ TOEIC

4 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Orange 1.ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาใหค้่าตอบแทน
ความสามารถด้านภาษา 
2. ทบทวนและพิจารณาเกณฑ์การรับสมัคร
ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ใหม่
3. ร่วมหารือกับฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ตุลาคม 2558 -  พฤษภาคม 2559 Red  - งานวิเทศสัมพันธ์  - ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

วิเทศสัมพันธ์ 3 จ านวนบคุลากรที่เชญิมาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Scholar) ต่ า
กว่าเปา้หมาย

1. กลุ่มนักวิชาการอาคันตุกะ (Professor, 
Assoc.Prof.,Asst.Prof., Researcher, Lecuturer) มี
ภาระงานมากไม่สามารถเชญิมาได้บอ่ยคร้ัง หรือไม่
สามารถมาได้ตามชว่งเวลาที่ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา
ก าหนด
2. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา เปน็แกนหลักในการเชญิ
ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด ารง
ต าแหน่ง "นักวิชาการอาคันตุกะ" แต่ที่ผ่านมาในการ
เชญิแต่ละคร้ังมักไม่ได้เสนอเร่ืองผ่านงานวิเทศ
สัมพันธ์ จึงท าใหก้ารเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน 
3. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา ได้รับข้อมูลทนุสนับสนุน
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอาคันตุกะไม่
ครบถ้วน หรืออาจม่ทราบข้อมูล

จ านวนนักวิชาการอาคันตุกะ(Visiting Scholar) ต่ ากว่า
เปา้ที่คณะฯ ก าหนด PA ไว้กับมหดิล
(รอก าหนดเปา้หมายกับมหาวิทยาลัยมหดิลซึ่งน ามา
เปน็ KRI หากได้ข้อมูลแล้วจะแจ้งใหท้ราบภายหลัง)

1. ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะฯ เร่ืองแนวทางการแต่งต้ังชาว
ต่างประเทศใหม้าด ารงต าแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ (Visiting 
Scholar) และการใหท้นุสนับสนุนจากคณะฯ
2. อนุโลมเง่ือนไขการพิจารณารับผู้มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
อาคันตุกะ โดยใหส้ามารถแบง่ชว่งเวลาเดินทางมาได้เปน็ 2 ชว่งต่อป ี
เพ่ือลดปญัหาในการเดินทางมาแบบระยะยาว
3. ใหก้ารสนับสนุนภาควิชา/หน่วยงานเมื่อมีการร้องขอใหเ้ชญิชาว
ต่างประเทศมาด ารงต าแหน่ง 
4.ชว่ยภาควิชา/สาขาวิชา ติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศใน
การเข้ามาด ารงต าแหน่งนักวิชาการอาคันตุกะ
5. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา สามารถร่วมสนับสนุนทนุเพ่ิมเติมแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการอาคันตุกะได้ ซึ่งท าใหท้นุสนับสนุนมีเพ่ิม
มากขึ้น และชว่ยจูงใจใหม้ีผู้สนใจเข้ามาด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
อาคันตุกะมากขึ้น

1 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Green Green

 - งานสื่อสารองค์กร
 - งานกิจการนักศกึษา

1. Active MOU ไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานวิเทศสัมพันธ์
เปน็หลัก แต่จะขึ้นอยู่กับภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา ซึ่ง
ถือเปน็แกนส าคัญในการผลักดันใหเ้กิดกระบวนการ
ต่างๆภายใต้ข้อตกลงตาม MOU ของแต่ละสถาบนั 
เชน่ การรับนักศกึษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยน, การท า
วิจัยร่วมกัน เปน็ต้น 
2. จ านวนการหมุนเวียนบคุลากรใหม่ๆ ของงาน
วิเทศสัมพันธ์ เปน็ผลใหค้วามต่อเนื่องในการท างาน
หรือการติดตามงานด้าน MOU ขาดหายไปได้
3. ตารางเรียนของแต่ละภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชาที่
เปดิรับนักศกึษาต่างชาติ ไม่ตรงกับชว่งเวลาที่
นักศกึษาต่างชาติจะเดินทางมาได้
4. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา จ ากัดจ านวนในการรับ
นักศกึษาต่างชาติที่ขอมาแลกเปลี่ยน
5. สถานการณ์ทางการเมืองหรือระบอบการปกครอง
ของแต่ละประเทศ เปน็เหตุใหก้ารด าเนินการตาม
บนัทกึข้อตกลงไม่เปน็ไปตามเปา้หมายได้ เชน่ในชว่ง
เวลาที่ประเทศไทยมีเหตุความรุนแรงหรือ
สถานการณ์ทางการเมืองไม่สงบสุข สถาบนัใน
ต่างประเทศที่มีบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
จะไม่ส่งนักศกึษามาแลกเปลี่ยน

จ านวนบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือที่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง(Active MOU) มีน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือที่มีอยู่
ทั้งหมด

1. ประชาสัมพันธ์จ านวนสถาบนัที่มีบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ใหแ้ก่ ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา ได้รับทราบ 
2. มอบหมายหน้าที่การติดตามความต่อเนื่องของงานใหก้ับบคุลากร
ที่มีความพร้อมในการอยู่ปฏบิติังานระยะยาว 
3. ร่วมกับคณบดีในการลงก าหนดเปา้หมาย PA ตามพันธกิจ กับ
หวัหน้าภาควิชา เพ่ือประชาสัมพันธ์และกระตุ้นใหภ้าควิชาเหน็ถึง
ความส าคัญต่อการมีบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

3 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 Orange 1. ปรับปรุงข้อมูลการประชาสัมพันธ์สถาบนัที่มี
บนัทกึข้อตกลง(MOU) ใหเ้ด่นชดัมากขึ้น เชน่ การ 
update ข้อมูลใน Rama Website, Intranet, @Rama
2. ประสานงานกับงานสื่อสารองค์กร ในการ
กระจายข้อมูลของสื่อประชาสัมพันธ์ทมีีอยู่แล้วให้
ขยายตัวออกไป และตรงกับกลุ่มเปา้หมายมากขึ้น 
เชน่ บคุลากรของภาควิชาซึ่งเปน็กลุ่มเปา้หมาย ไม่
เคยอ่านข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ใน @Rama 
3. เพ่ิมกิจกรรม(Activity) กับกลุ่มนักศกึษาของ
คณะฯ เพ่ือใหรั้บทราบและติดตามข้อมูลของ
สถาบนัที่มีบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ได้
อย่างรวดเร็วและเปน็ปจัจุบนั
4. ประชาสัมพันธ์ทกุ 6 เดือน ใหภ้าควิชา/กลุ่ม
สาขาวิชา ทราบถึงสถาบนัที่มีบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ(MOU) เพ่ือกระจายข่าวสารต่อไปยัง
บคุลากรในสังกัดทราบ

ตุลาคม 2558 -  พฤษภาคม 2559 Yellow  - งานวิเทศสัมพันธ์วิเทศสัมพันธ์ 2 บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทมีีความ
เคลื่อนไหวหรือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
(Active MOU) ต่ ากว่าเปา้หมาย
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กิจกรรมควบคุม

กายภาพ 
สิ่งแวดล้อม และ
อาชวีอนามัย

(อาชวีอนามัย)

1 บคุลากรได้รับบาดเจ็บ/เจ็บปว่ยเนื่องจากการ
ท างาน

1. บคุลากรปฏบิติังาน โดยขาดความรู้ในการท างาน
อย่างปลอดภัย
2. บคุลากรปฏบิติังาน โดยขาดอุปกรณ์ปอ้งกัน หรือ
ขาดความตระหนักในความส าคัญของการสวมใส่
อุปกรณ์ปอ้งกัน
3. สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ปลอดภัย
4. อุปกรณ์-เคร่ืองมือในการปฏบิติังานไม่พร้อมใชง้าน

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน
ของบคุลากรในรพ. (ของส านักโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค) ระดับ5
2. อัตราความถี่การบาดเจ็บ/เจ็บปว่ยของบคุลากรที่
เกี่ยวเนื่องจากงาน เกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของ
จ านวนการบาดเจ็บ/ เจ็บปว่ยในบคุลากรทั้งหมด
3.  อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ ในบคุลากร
กลุ่มสัมผัสผู้ปว่ยโดยตรง ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
จ านวนบคุลากรที่สัมผัสผู้ปว่ยโดยตรงทั้งหมด
4. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ ในบคุลากร
กลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ปว่ยโดยตรง ไม่เกินร้อยละ 20 
ของจ านวนบคุลากรที่ไม่ได้สัมผัสผู้ปว่ยโดยตรง
ทั้งหมด

1. ประเมินและเก็บสถิติการบาดเจ็บ / เจ็บปว่ยเนื่องจากการท างาน
2. จัดโครงการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 3. เดินส ารวจด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภัยละสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงาน พ้ืนที่ ต่างๆของคณะฯ
4. ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และใหค้ าแนะน าในการแก้ปญัหา เพ่ือใหม้ี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน
5. จัดหาอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายส่วนบคุคล เพ่ือปอ้งกันไม่ใหเ้กิด
การบาดเจ็บ/เจ็บปว่ยที่เกี่ยวเนื่องจากงาน

2 4. ความปลอดภัย 2 Yellow 1. ต้ังศนูย์รวบรวมสถิติ อัตราความถี่การบาดเจ็บ/
เจ็บปว่ยของบคุลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงาน
2. จัดโครงการอบรม   ด้านความปลอดภัย อาชวีอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม
3. เปน็ศนูย์กลางรับอุปกรณ์ปอ้งกันอันตราย    ส่วน
บคุคลที่เกี่ยวเนื่องจากงาน
4. ประเมินความเสี่ยงสิ่งคุกคาม ด้านอาชวีอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของบคุลากรในคณะฯ

ข้อที่ 1 อยู่ระหว่างการวางแผน
ข้อที่ 2-4 ภายใน พฤษภาคม 59

Yellow  - งานบริหารกายภาพ  
สิ่งแวดล้อมและอาชวีอ
นามัย

 - คณะกรรมการ
สวัสดิการสุขภาพ
รามาธิบดี
 - แพทย์อาชวีเวชศาสตร์
 - คณะกรรมการ ความ
ปลอดภัยทางชวีภาพและ
เคมี
 - คณะกรรมการฝ่าย
กายภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

กายภาพ 
สิ่งแวดล้อม และ
อาชวีอนามัย

(วิศวกรรมบริการ)

1 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เนื่องจากกระแสไฟฟ้า
ไม่เพียงพอ)

 ความต้องการใชง้านไฟฟ้าฟ้ามีเพ่ิมมากขึ้น  - กระแสไฟฟ้าดับ 0 คร้ังต่อป ี
 - กระแสไฟฟ้ากระพริบ 1 คร้ังต่อปี

1.มีการตรวจเชค็ประจ าวัน เดือน ป ี       
2. จดบนัทกึค่ากระแสไฟฟ้า

1 1.1 ประสิทธิผล-การ
ด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 Green มีการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าย่อย เพ่ือดูพฤติกรรมค่า
กระแสไฟฟ้า

1ต.ค.2558 - 30พค2559 Yellow  - วิศวกรรมบริการ  -

กายภาพ 
สิ่งแวดล้อม และ
อาชวีอนามัย
(รักษาความ
ปลอดภัย)

1 เกิดอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆเปน็อาคารเก่าอายุการใชง้านมานานปี
2.เจ้าหน้าที่ประมาทไม่ระมัดระวัง

จ านวนการเกิดอัคคีภัยลุกลามจนไม่สามารถดับได้ 
จ านวน 0 คร้ัง/ปี

1. ใหค้วามรู้กับบคุลากรในการใชอุ้ปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้น  
                                  
2.  จัดการฝึกซ้อมแผนปฏบิติัระงับเหตุเพลิงไหม้และการเคลื่อนย้าย
ผู้ปว่ย                              
  3.  จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิกการผจญเพลิงขั้นสูง ใหก้ับ
เจ้าหน้าที่ รปภ. ทกุป ี           4.  จัดเจ้าหน้าที่ รปภ.ท าการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิงใหพ้ร้อมใชง้านอยู่เสมอ          
5.  จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. ตรวจสอบทางหนีไฟใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ        
                                     
  6.  จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. เดินตรวจสอบหลังเวลาราชการ หน่วยงานใด
ลืมปดิอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. จัดอบรมใหค้วามรู้พยาบาลใหม่ในการใชอุ้ปกรณ์ดังเพลิงปลีะ 1 
คร้ัง

2 4. ความปลอดภัย 1 Green Green  - งานรักษาความ
ปลอดภัย

กายภาพ 
สิ่งแวดล้อม และ
อาชวีอนามัย

(อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม)

1 อุบติัเหตุที่เกิดจากการใหบ้ริการยานพาหนะ 1. พนักงานขับรถประมาท 
2. พนักงานขับรถมีปญัหาด้านสุขภาพ
3. สภาพรถไม่พร้อมใชง้าน

จ านวนคร้ังในการเกิดอุบติัเหตุ (น้อยกว่า 5 คร้ัง) 1. การติดต้ัง GPS เพ่ือควบคุมความเร็ว                 
2. ตรวจสอบข้อมูลการใชค้วามเร็วในการขับรถ และแจ้งใหพ้นักงาน
ขับรถทราบ
3.  การจัดอบรมใหก้ับพนักงานขับรถ
4. จ ากัดความเร็วรถแต่ละประเภท

2 4. ความปลอดภัย 2 Yellow Yellow  - นางสาวมัลลิกา ศรีมาก


