
ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

 1. โครงการพฒันาอาจารยใ์หม่และ
อาจารยเ์ก่า

ม.ค. 56 - ก.ย. 56

2. ระบบการติดตามและให้การปรึกษา
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ท่ีคาดหวงั

ม.ค. 56 - ก.ย. 56

1. กิจกรรมพบ และปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษา  เจา้หน้าท่ีการศึกษา

ต.ค. 55 - มิ.ย. 56 

2. การปฐมนิเทศนกัศึกษาเขา้ใหม่ ต.ค. 55 - มิ.ย. 56 

1. โครงการปรับปรุงหลกัสูตร ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ต.ค. 55 - ก.ย. 56

การศึกษา ดา้นการศึกษาระดบั
ปริญญา

4 การรับนกัศึกษาไม่ไดจ้  านวนตาม
เป้าหมาย

1. ผูส้มคัรสละสิทธ์ิ หลงัจากประกาศ
รับ   
2. การประชาสมัพนัธ์การรับนกัศึกษา
ไม่ชดัเจน  ไม่ทัว่ถึง

จ านวนการรับนกัศึกษาเทียบกบั
เป้าหมาย

1. โครงการ road show / ประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตร

2 1 2 ลดความเส่ียง โครงการ road show / ประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตร

ต.ค. 55- มี.ค. 56

การศึกษา ดา้นการศึกษาหลงั
ปริญญา

5 นกัศึกษาใชเ้วลาเรียนเกินกวา่ท่ี
หลกัสูตรก าหนด

1. มีปัญหาดา้นการเรียน/สุขภาพ/
การเงิน/ครอบครัว
2. ขาดวินยั
3.  นกัศึกษาไม่มีโอกาสไดพ้บ
อาจารยท่ี์ปรึกษา

ร้อยละของบณัฑิตท่ีใชเ้วลาเรียนเกิน
กวา่ก าหนดไว้

1. เปล่ียนทศันคติของการต่ออายุ
การศึกษาวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ควรและท าไดย้าก
2. เร่งรัดหลกัสูตรให้เร่ิมท าวิทยานิพนธ์
เร็วข้ึน

3 3 9 ลดความเส่ียง ด าเนินการเร่งรัดและพฒันาระบบ
การศึกษาของทุกหลกัสูตร

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. ประเมินผลความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ (CU-TEP)

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. อบรมการเขียนบทความวิชาการ
ภาษาองักฤษ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

3. พฒันาความรู้ภาษาองักฤษ Online ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. ด าเนินการจดัเวรยามให้เขม้งวด และ
ขอเพ่ิมจ านวนยามเฝ้าระวงั 24 ชัว่โมง

เม.ย. 56- ต.ค. 56

2.ด าเนินการให้บุคคลภายนอกแลกบตัร
เขา้ออกก่อนเขา้หอพกั

เม.ย. 56- ต.ค. 56

3.เพ่ิมจ านวน และซ่อมแซมกลอ้งวงจร
ปิดตามชั้นในหอพกันกัศึกษาแพทย์

เม.ย. 56- ต.ค. 56

สรุปเหตุการณ์ความเส่ียงทั้งหมด ที่จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงในปีงบประมาณ 2556 มีค่าน้อยกว่าระดบัที่ยอมรับได้ (มีค่าไม่เกิน 12 )

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

การศึกษา ดา้นการศึกษาระดบั
ปริญญา

1 บณัฑิตท่ีสอบผ่าน National test  
เม่ือส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีต ่ากวา่เป้าหมาย

1. ขาดระบบและกลไกในการติดตาม
ผลการสอบ
2. อาจารยแ์ละนกัศึกษาไม่ปรับปรุง
การเรียนการสอน

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่าน 
National test  จากการเขา้สอบคร้ังแรก

1. โครงการพฒันาอาจารยใ์หม่และอาจารย์
เก่า             
2. ระบบการติดตามและให้การปรึกษา
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ท่ีคาดหวงั

3 3 9 ลดความเส่ียง

การศึกษา ดา้นการศึกษาระดบั
ปริญญา

2 นกัศึกษาลาออกเพ่ือไปศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัอ่ืนในปีแรกของ
การศึกษา

1. ขาดแคลนทุนทรัพย ์/ ปัญหาทาง
การเงิน    
2. ปัญหาครอบครัว   
3. ปัญหาดา้นสุขภาพ 
4. หลกัสูตรไม่ตรงตามความตอ้งการ /
 ความถนดัของนกัศึกษา

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีลาออกในปี
แรกท่ีศึกษา

1. กิจกรรมพบและปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษา  เจา้หน้าทีการศึกษา          
2. การปฐมนิเทศนกัศึกษาเขา้ใหม่

3 2 6 ลดความเส่ียง

การศึกษา ดา้นการศึกษาระดบั
ปริญญา

3 บณัฑิตมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์

1. มีการปลูกฝังค่านิยมแก่นกัศึกษา
ให้มีคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคไ์ม่เพียงพอ
2. ขาดการสร้างแบบอยา่งท่ีดีของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์

ผลส ารวจความพึงความพึงพอใจของ
นายจา้ง / ผูใ้ชบ้ณัฑิต

1. โครงการปรับปรุงหลกัสูตร
2. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา

2 3 6 ลดความเส่ียง

การศึกษา ดา้นการศึกษาหลงั
ปริญญา

6 จ านวนผลงานวิจยั/วิทยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่
ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าหนด

1. พ้ืนฐานทกัษะทางภาษาองักฤษ ไม่ดี
2. หลกัสูตรไม่ให้ความส าคญัในการ
พฒันา

อตัราส่วนผลงานวิจยั/วิทยานิพนธ์
ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนนกัศึกษา ระดบั
หลงัปริญญา

จดัการอบรมพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 3 3 9 ลดความเส่ียง

การศึกษา ดา้นกิจการนกัศึกษา 7 ความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพยสิ์นของผูพ้กัอาศยัภายในหอพกั

1. มีการปรับปรุงหอพกันกัศึกษา
แพทย ์  
2.เป็นสถานท่ีท่ีมีบุคคลภาย นอกเขา้
มาติดต่อประสานงานเพ่ือเขา้ออก
หอพกั

ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของผู ้
พกัอาศยั

1. มีการจดัเวรยามเฝ้าจุดเส่ียงต่าง ๆ
2.รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการดูแลทรัพยสิ์นของตนเอง
3. ด าเนินการแบ่งแยกพ้ืนท่ีข้ึน-ลงหอพกั 
โดยแยกเป็น 2 ฝ่ัง ระหวา่งผูพ้กัอาศยั 
และทีมงานก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละชั้นมีแผงปิด
กั้นระหวา่งกนัเพ่ือความปลอดภยักบั
นกัศึกษา      
4. มีกลอ้งวงจรปิดภายในหอพกัทุกชั้น

3 3 9 ลดความเส่ียง
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ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

1. จดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้
 MOU ประจ าปี ๒๕๕๖

ต.ค. 55 -ธ.ค. 55

2. ขอทุนสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม
ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งคณะฯและ
สถาบนัในต่างประเทศประจ าปี ๒๕๕๖

ต.ค. 55 -ธ.ค. 55

3. ติดตามการด าเนินกิจกรรมในแต่ละ 
MOU

ม.ค. 56 - ก.ย. 56

1. ทางหน่วยไดรั้บเชิญให้เจา้หน้าท่ี
บรรยายตามภาควิชาฯ

ต.ค. 55- ก.ย. 56

2. ประชาสมัพนัธ์ให้มากข้ึนใน Website ต.ค. 55- ก.ย. 56

1. จดัโครงการอบรมความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยัดา้นการใชแ้ละก าจดั
สารเคมีอยา่งปลอดภยั และมีการ
ติดตามประเมินผล

ต.ค. - มี.ค. 56

2. จดัท าคู่มือการจดัการสารเคมี ของ
เสียทางชีวภาพ และของเสียอนัตรายใน
ห้องปฏิบติัการวิจยั

ม.ค. - มิ.ย. 56

3. จดัซ้ือชุดอุปกรณ์เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัและจดัการเม่ือเกิดอนัตรายจาก
สารเคมี ไดแ้ก่ spill kit และหน้ากาก 
N 95

ม.ค. - มิ.ย. 56

วิจยั ดา้นบริหารงานวิจยั
และนวตักรรม

11 หน่วยงาน/ภาควิชาท่ีมีผลงานวิจยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพร์ะดบัชาติไม่ได้
ลงทะเบียนในระบบกาลงทะเบียน
ผลงานวิจยัของคณะฯ

1. ขาดระบบการติดตามผลงานวิจยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพ ์ไปยงัภาควิชาต่างๆ 
2. ผูรั้บผิดชอบในการลงทะเบียน
ผลงานวิจยัของคณะฯ ไม่ไดล้งขอ้มูล
เป็นประจ า
3. ผูรั้บผิดชอบในการลงทะเบียน
ผลงานวิจยัของคณะฯ ยงัไม่รู้สึกวา่
เร่ืองการลงขอ้มูลเป็นเร่ืองจ าเป็นและ
ส าคญั

ร้อยละของจ านวนผลงานวิจยัท่ี
เพ่ิมข้ึนในระบบการลงทะเบียน
ผลงานวิจยัของคณะฯ

1. ให้มีการติดตาม ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์โดยแจง้เป็นหนงัสือทุกไตรมาส 
ไปยงัภาควิชาต่างๆ 
2. จดัอบรมการลงทะเบียนผลงานวิจยั
ของคณะฯ 
3. เสนอผลงานวิจยัท่ีแต่ละภาควิชาท าได ้
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ทุกไตรมาส

2 2 4 ลดความเส่ียง ๑. มีระบบการติดตามผลงานวิจยัทุก
ไตรมาส
๒. ให้ผูรั้บผิดชอบในการลงทะเบียน
ผลงานวิจยั จากทุกภาควิชา เขา้รับร่วม
อบรมการลงทะเบียนผลงานวิจยัของ
คณะฯ
๓. รวมรวบและเสนอผลงานวิจยัท่ีแต่
ละภาควิชาท าได ้เพ่ือแจง้ให้กบั
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดรั้บทราบ

ธ.ค. 55, มี.ค., มิ.ย.,ก.ย. 
56

บริการสุขภาพ การจดัสรร และติดตาม
การใชง้บประมาณของ
โครงการต่างๆดา้น

บริการ

12 การใชง้บประมาณประจ าปีดา้น
บริการท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้

1. การของบประมาณของหน่วยงาน
ต่างๆไม่ไดค้  านึงถึงความเหมาะสม
และขอ้จ ากดัของทรัพยากรพ้ืนฐานท่ี
คณะฯตอ้งจดัหาเพ่ือรองรับโครงการ
ต่างๆ
2. หน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณขาด
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ

อตัราการใชง้บประมาณประจ าปีดา้น
บริการท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการงบประมาณ

1. การกลัน่กรองงบประมาณของรอง
คณบดีดา้นบริการก่อนน าเสนอกรรมการ
งบประมาณอนุมติั
2. การติดตามการใชง้บประมาณประจ าปี
ทุกไตรมาสโดยรองคณบดีฝ่านนโยบาย
และแผน

3 3 9 ลดความเส่ียง ติดตามการด าเนินงานของโครงการและ
ร่วมแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ไม่
สามารถใชง้บประมาณไดต้ามก าหนด

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

ลดความเส่ียงการศึกษา ดา้นวิเทศสมัพนัธ์ 8 การขาดความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินกิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือ

ปัจจยัภายใน
1. ภาระงานของอาจารย ์มากเกินไป
ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้
อยา่งต่อเน่ือง
2. การด าเนินความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัลกัษณะเฉพาะบุคคล
3. การสนบัสนุนดา้นการเงินจากคณะฯ

จ านวน MOU ท่ีไม่ไดน้ าไปสู่การ
ปฏิบติัจริง

1. ผูวิ้จยัไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
หน่วยจริยธรรม เช่น ส่งแบบฟอร์ม
ไม่ตรงกบัท่ีหน่วยก าหนด
2. ผูวิ้จยัมาขอคดัลอกโครงการของผูท่ี้
เคยยืน่ส่ง

จ านวนคร้ังของเหตุการณืท่ีเอกสาร
ถูกน าไปคดัลอกและผูวิ้จยัไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงาน

ให้เจา้หน้าท่ีอธิบายหลกัการเสนอ
โครงการพน้อมเอกสารประกอบเพ่ือท า
ความเขา้ใจกบัโครงการท่ีจะเสนอและ
เป็นแนวทางในการปฏิบติั

3 3 9ไม่มี

2 4 8วิจยั ดา้นจริยธรรมการวิจยั
ในคน

9 เอกสารโครงการวิจยัมีโอกาสถูก
น าไปคดัลอก

ลดความเส่ียง

วิจยั ดา้นปฏิบติัการวิจยั 10  ความไม่ปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ
ดา้นชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ลดความเส่ียง1. บุคลากรยงัไม่ค่อยตระหนกัถึง
อนัตรายท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน
กบัสารเคมีมากนกั
2. ชุดอุปกรณ์เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัและจดัการเม่ือเกิดอนัตราย
จากสารเคมียงัมีไม่เพียงพอ เช่น spill 
kit, หน้ากาก N 95

1.  จ านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
ห้องปฏิบติัการ
2.  มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
อุบติัเหตุ

1. ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมดา้นอาชี
วอนามยัตามท่ีคณะฯ จดั
2. มีการตรวจสอบระบบแก๊สอยา่ง
สม ่าเสมอ

2 4 8
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ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

1. การเขา้ร่วมกบัภาควิชาในการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. การเพ่ิมศกัยภาพของงานคุม้ครอง
ผูรั้บบริการและควบคุมคุณภาพของ
บริการ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. บนัทึกการเขา้ออกของเอกสารเสนอ
ขอผลงานทุกขั้นตอน

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. จดัท าหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพ่ือสามารถติดตามไดอ้ยา่งเป็นระบบ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

3. จดัการอบรมอยา่งต่อเน่ือง ต.ค. 55 - ก.ย. 56

4. ประชาสมัพนัธ์โปรแกรมอยา่งทัว่ถึง
แก่ผูเ้สนอขอต าแหน่งเพ่ือใชเ้ป็น
ช่องทางในการติดตามผลงาน

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. ประสานงานผูข้อใชบ้ริการเพ่ือ
รับทราบขอ้จ ากดัดา้นเวลาการให้บริการ

2. จดัล าดบังานส าคญัและเร่งด่วนของ
หน่วยงาน

3. มอบหมายงานเร่งด่วนโดยอาจตอ้ง
ให้ท  างานนอกเวลาร่วมดว้ย

1. ประสานงานผูข้อใชบ้ริการรับทราบ
สาเหตุท่ีไม่สามารถให้บริการได้

2. งานส าคญัและเร่งด่วน
-ศึกษาลกัษณะงานเดิมท่ีรับไวว้า่สามารถ
เล่ือนวนั-เวลาถ่ายท าไดห้รือไม่ แต่สิทธ์ิ
การให้บริการยงัคงอยูก่บัผูข้อใชบ้ริการ
เดิมก่อน
-ขอความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน
-ให้ผูข้อรับบริการยมือุปกรณ์ (หากมี) 
โดยให้เจา้หน้าท่ีโสตฯ ของภาคฯ 
ด าเนินการเอง

บริการสุขภาพ การสร้างระบบความ
ปลอดภยัส าหรับ
ผูรั้บบริการ

13 การถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องจาก
ความผิดพลาดของกระบวนการ
รักษาพยาบาลจนเร่ืองถูกน าไปสู่ส่ือ
สาธารณะหรือเป็นคดีข้ึนสู่ศาลจน
ถูกตดัสินวา่ผิดและน าไปสู่ความ
เสียหายต่อช่ือเสียงภาพลกัษณ์และ
การชดใช้

ลดความเส่ียง1.การผิดพลาดจากกระบวนการ
รักษาพยาบาลและน าไปสู่เหตุการณ์
ระดบั ZERO EVENT หรือ NEVER 
EVENT
2. ความล่าชา้ของกระบวนการรับรู้
ปัญหาของผูบ้ริหารและน าไปสู่
กระบวนการเยยีวยาท่ีล่าชา้

1. จ านวนเหตุการณ์ระดบัZERO 
EVENT หรือ NEVER EVENTใน
รอบ 1 ปี
2. จ านวนการถูกน าเสนอข่าว โดยส่ือ
สาธารณะ
3. จ านวนคดีท่ีข้ึนสู่ศาลและถูกตดัสิน
ท าผิด

1. กเรก าหนดมาตรการป้องกนัเหตุการณ์ 
ZERO EVENT หรือ NEVER EVENT 
2. ระบบรายงานความเส่ียงออนไลน์ถึง
ผูบ้ริหาร

3 2 6

บริการวิชาการ ดา้นบริการวิชาการ 14 ความลา้ชา้/สูญหายของผลงานการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

1. อาจารยข์าดความรู้ความเขา้ใจใน
การเขียนผลงาน
2. ผลงานมีการแกไ้ขไปมาหลายคร้ัง
3. ปัญหาในกระบวนการส่งผลงาน
กลบัคืนเม่ือแกไ้ขแลว้

จ านวนท่ีลดน้อยลงของความลาชา้ /
สูญหายของผลงาน

1. จดัอบรมให้ความรู้ในการกา้วสู่
ต  าแหน่งทางวิชาการ
2. จดัท าโปรแกรมส าเร็จรูปควบคุมขอ้มูล
และติดตามการเสนอขอต าแหน่ง

2 5 10 ลดความเส่ียง

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นโสตทศันศึกษา 15 ขอ้บกพร่องของผลงานการผลิตส่ือ
ในการรับงานเร่งด่วน

ระยะเวลาการผลิตส่ือน้อยกวา่เวลาท่ี
เหมาะสมหรือน้อยกวา่ระเบียบการ
ส่งคืนงานท่ีหน่วยงานก าหนด

1.1 จ านวนขอ้บกพร่องของผลงาน
1.2 ความถ่ีของความไม่พึงพอใจใน
ผลงานผลิต

ประสานงานผูข้อใชบ้ริการเพ่ือรับทราบ
ขอ้จ ากดัดา้นเวลา

2 2 4 ลดความเส่ียง ไม่สามารถระบุ
ช่วงเวลาไดเ้น่ืองจาก
งานท่ีเขา้มาไดมี้เวลาท่ี
แน่ชดั

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นโสตทศันศึกษา 16 2 ลดความเส่ียง ไม่สามารถระบุ
ช่วงเวลาไดเ้น่ืองจาก
งานท่ีเขา้มาไดมี้เวลาท่ี
แน่ชดั

ไม่สามารถให้บริการงานดา้นวีดิ
ทศัน์ได้

1. จ านวนชุดอุปกรณ์ถ่ายท า
2. จ านวนบุคลากรดา้นวีดิทศัน์

จ  านวนคร้ังท่ีหน่วยงานไม่สามารถ
ให้บริการได้

ประสานผูข้อ้ใชบ้ริการ 1 2
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ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

1. ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรผ่าน
ช่องทางต่างๆ  -การรับสมคัรงานออน
ไลท ์JOB DB และส่ือท่ีตรง
กลุ่มเป้าหมาย

ต.ค. 55- ก.ย. 56

2. วิเคราะห์อตัราค่าตอบแทนแต่ละ
ต าแหน่งงานให้เหมาะสมกบั
ประสบการณ์และราคาตลาด

ต.ค. 55- ก.ย. 56

1. จดัหลกัสูตรฝึกอลรมให้ครอบคลุม
ทุกสายงาน

ต.ค. 55- ก.ย. 56

2. ก าหนดนโยบายให้บุคลากรตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทุกสายงาน

ต.ค. 55- ก.ย. 56

1. แจง้สาเหตุการลาออกของบุคลากร
ให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ต.ค. 55- ก.ย. 56

2. ปรับเพ่ิมสวสัดิการ/ ค่าตอบแทน ต.ค. 55- ก.ย. 56

1. ประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรส่งขอ้มูล
ให้ HR เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ต.ค. 55- ก.ย. 56

2. ก าหนด Work flow  การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูล

ต.ค. 55- ก.ย. 56

3. ปรับกระบวนการส่งต่อเอกสาร
ส าคญัต่างๆ ส าหรับใชใ้นการบนัทึก
ขอ้มูล ทั้งในระบบ HR และระบบต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง

ต.ค. 55- ก.ย. 56

4. ประสานงานฝ่านเวชสารสนเทศเพ่ือ
แกไ้ขสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล และ
ขอ้จ ากดัของโปรแกรมการบนัทึกขอ้มูล

ต.ค. 55- ก.ย. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพสัดุ 21 จ่ายวสัดุล่าชา้ บริษทัส่งวสัดุล่าชา้ จ  านวนคร้ังท่ีจ่ายวสัดุล่าชา้ 2 4 8 ลดความเส่ียง 1.โครงการวสัดุ Express ต.ค 55 - ธ.ค.55

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพสัดุ 22 จ่ายวสัดุไม่ครบถว้น วสัดุส ารองคลงัมียอดเป็นศูนย ์
หรือไม่พอจ่าย

จ านวนรายการท่ีวสัดุไม่พอจ่าย 2 4 8 ลดความเส่ียง 2.ตรวจสอบจุดสัง่ซ้ือ 
(ยอด Max-Minรายการวสัดุ)

ม.ค 56 - มิ.ย.56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพสัดุ 23 จ่ายวสัดุไม่ถูกตอ้ง หน่วยงานระบุรายการผิด ไม่ครบ จ านวนรายการท่ีจ่ายผิด 2 4 8 ลดความเส่ียง 3.ช้ีแจงก่อนเร่ิมด าเนินงานเพ่ือให้ผูท่ี้จะ
เบิกทราบวิธีการเบิกท่ีถูกตอ้ง

ม.ค 56 - มิ.ย.56

1.พฒันาและปรับปรุงโครงการ Asset 
Together

ต.ค 55 - มิ.ย.56

2.พฒันาปรับปรุงการควบคุมสินทรัพย ์
ดว้ยระบบ QR Code

ต.ค 55 - มิ.ย.56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นทรัพยากรบุคคล 17 ไม่สามารถสรรหาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอต่อการ
ขยายตวัขององคก์ร (การเปิดศูนย์
การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ และ
รามา-บางพลี)

1. เป็นต าแหน่งท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน
2. การประชาสมัพนัธ์ในการรับสมคัร
ไม่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

1. จ านวนของกลามเป้าหมายท่ีไดรั้บา
รบรรจุเทียบกบัความตอ้งการ
2. จ านวนช่องการประชาสมัพนัธ์ท่ี
ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย

พฒันาการวรรหาในเชิงรุกเน้นการ
ประชาสมัพนัธ์ในตรงกลุ่มเป้าหมาย

3 3 9 ลดความเส่ียง

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นทรัพยากรบุคคล 18 บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง

ภาระงานประจ ามาก/ อตัราก าลงัไม่
เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถจดัสรรเวลา
ไปพฒันาความรู้ได้

บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันา
อยา่งน้อย 2 คร้ังต่อปี

วางแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็น
ระบบในทุกสายงาน

3 3 9 ลดความเส่ียง

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นทรัพยากรบุคคล 19 บุคลากรในต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะมี
อตัราการลาออกสูง

1. อตัราค่าตอบแทนไม่จูงใจ/ ไม่
สามารถแข่งขยัในตลาดแรงงาน
2. เป็นต าแหน่งท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน

อตัราการลาออก/ ไม่ต่อสญัญาจา้ง
ของบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ

1. ส ารวจสาเหตุการลาออกของบุคลากร 
(Exit Survey) เพ่ือน าสาเหตุท่ีเป็นปัญหา
มาแกไ้ข
2. ตั้งคณะกรรมการปรับอตัรา
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัภาระงาน

3 3 9

9 ลดความเส่ียง

ลดความเส่ียง

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นทรัพยากรบุคคล 20 ฐานขอ้มูลบุคลากรยงัไม่สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบนั

1. บุคลากรไม่แจง้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
เพ่ือแกไ้ขในฐานขอ้มูล
2. เกิดความผิดพลาดจากการบนัทึก
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล
3. มีผูเ้ขา้ถึงฐานขอ้มูล และท าลาย
ฐานขอ้มูลโดยไม่ตั้งใจเน่ืองจากการ
ก าหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลยงัไม่เป็น
ระบบ
4. ขอ้จ ากดัของโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
บนัทึกขอ้มูล ท าให้ไม่สามารถเก็บ
ขอ้มูลบุคลากรไดค้รบตามท่ีตอ้งการ

สินทรัพยไ์ม่เขา้สู่ระบบการควบคุม 1.  ไม่ข้ึนทะเบียนคุมสินทรัพย์
2. ไม่ติดป้ายทะเบียนสินทรัพย์
(สาเหตุขา้งตน้เกิดจากทั้งกรณีท่ี
หน่วยงานตน้สงักดัจดัซ้ือเอง โดย
ไม่ไดแ้จง้พสัดุวา่รับทรัพยสิ์นแลว้ 
และกรณีอ่ืนๆ)

1.จ านวนรายการท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน
สินทรัพย ์      
 2.จ านวนรายการท่ีไม่ไดติ้ดป้าย
ทะเบียนสินทรัพย์

3 3ร้อยละความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล

1. ท าการส ารวจฐานขอ้มูลบุคลากรท่ีไม่
ครบถว้น และมีการขอขอ้มูลเพ่ือน าไป
จดัเก็บเพ่ิมเติม 
2. เพ่ิมกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูลก่อนน าลง
ฐานขอ้มูล
3. แจง้ฝ่ายเวชสารสนเทศถึงระบบความ
ปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล และการ
ส ารองขอ้มูลอยา่งเป้นระบบ
4. การเขียนโปรแกรมเพ่ิม Fild ท่ี
จ  าเป็นตอ้งเพ่ิมและขยายเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการจดัเก็บขอ้มูลท่ีส าคญั

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพสัดุ 24 1. โครงการ Asset Together
2. การควบคุมสินทรัพย ์ดว้ยระบบ QR 
Code
3. สุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์นประจ างวด
4. ปรับปรุงการข้ึนทะเบียนสินทรัพย์

2 2 4 ลดความเส่ียง

4/8



ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นนโยบายและแผน 25 คณะฯ ไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการ
น าค่านิยมดา้นการจดัการ โดยใช้
ขอ้มูลจริงมาใชใ้นการด าเนินการ 
ภาพสะทอ้นยงัไม่ชดัเจน

ขาดการติดตามการประเมินผลของ
คณะฯ อยา่งเป็นระบบ เก่ียวกบั
ค่านิยมและพนัธกิจขององคก์ร

ความรู้และความเขา้ใจถึงค่านิยมและ
การใชข้องบุคลากร

มีการส่ือสารค่านิยม โดยระบุใน
หนงัสือเวียนทุกฉบบัทั้งในคณะฯ และ
นอกคณะฯ

2 3 6 ร่วมจดัการความ
เส่ียง

ใชส่ื้อสารในการปฐมนิเทศน์บุคลากร
ใหม่

ต.ค. 55- ก.ย. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นนโยบายและแผน 26 การถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม การเสริมสร้างวฒันธรรม
องคก์ร ความเช่ือมโยงของ Work 
culture กบัการน าแผนปฏิบติัการไป
ด าเนินการมีไม่ทัว่ถึง ซ่ึงจะเป็น
อุปสรรคในการท่ีคณะฯ จะบรรลุ
วตัถุประสงคก์ลยทุธ์ และวิสยัทศัน์
ของคณะฯ

คณะฯ มีวิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั
ไปยงับุคลากร แต่ยงัไม่ครอบคลุม
และทัว่ถึง

จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม การ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร ความ
เช่ือมโยงของ Work culture

ไม่มี 2 2 4 ร่วมจดัการความ
เส่ียง

ใชส่ื้อสารในการปฐมนิเทศน์บุคลากร
ใหม่

ต.ค. 55- ก.ย. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพฒันาคุณภาพ 27 ขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัท ารายงาน
ประเมินตนเองไม่ครบถว้น

พนัธกิจ/ภาควิชา/หน่วยงาน ใชวิ้ธีการ
เก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั เช่น งานวิจยั
เก็บขอ้มูลตามปี พ.ศ.  งานการศึกษา
เก็บขอ้มูลตามปีการศึกษา แต่การ
จดัท ารายงานฯใชต้ามปีงบประมาณ
จึงท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าของขอ้มูล

รายงานประเมินตนเองของคณะฯ
ครอบคลุมตามเกณฑก์ารประเมิน

 ทวนสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลกลบัไป
ยงัพนัธกิจ/ภาควิชา/หน่วยงาน

2 3 6 ลดความเส่ียง จดัท ารายงานประเมินตนเองล่วงหน้า
โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ

ส.ค. 55 - ก.พ. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพฒันาคุณภาพ 28 ส่งรายงานประเมินตนเองให้ส่วน
งานภายนอกไม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด

1. พนัธกิจ/ภาควิชา/หน่วยงานไม่ส่ง
ขอ้มูลตามก าหนดเวลา 
2. ปัจจยัดา้นเง่ือนไขเวลาและ
ระยะทางจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
 ก าหนดส่งกระชั้นชิด หรือมีหนงัสือ
มาถึงคณะฯ ภายหลงัก าหนดวนัส่ง

จดัส่งรายงานประเมินตนเองไดต้าม
ก าหนดเวลา

ส่งจดหมายแจง้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือช้ีแจงให้ทราบถึงความจ าเป็นในการ
ขอขอ้มูลและก าหนดเวลาการส่งขอ้มูลให้
เร็วข้ึนจากแผนปฏิบติัการประจ าปี

2 3 6 ลดความเส่ียง ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีของส่วนงาน
ภายนอกเป็นระยะเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินการต่อไป

ส.ค. 55 - ก.พ. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพฒันาคุณภาพ 29 ภาควิชา/หน่วยงานไม่มีการรวบรวม
และจดัเก็บองคค์วามรู้ เทคนิค 
วิธีการแกปั้ญหา ปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จในการปฏิบติังานและ
ประสบการณ์ท่ีดี

1.บุคลากรไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีท  าอยูเ่ป็น
องคค์วามรู้
2.การถ่ายทอดความรู้ใชวิ้ธีสอนงาน
โดยไม่มีการจดัเก็บเป็นลายลกัษณ์
อกัษร

๑.จ านวนผลงานท่ีรวบรวม กิจกรรม 
KAIZEN หรือ กิจกรรม CQI ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างานหลกัดา้น
คุณภาพงานน้อยกวา่ ๔ เร่ือง/ปี
๒.ร้อยละของเร่ือง/แนวทางท่ีน าไป
ต่อยอด/ขยายผลในหน่วยงานอ่ืนน้อย
กวา่ร้อยละ ๕๐

แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย เสวนา

2 2 4 ลดความเส่ียง เพ่ิมการจดัเก็บองคค์วามรู้โดยเผยแพร่
ทาง Website KM/Facebook

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

5/8



ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นพฒันาคุณภาพ 30 บุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่
สามารถวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุง
กระบวนการและก าหนดมาตรฐาน 
(Standardize work) ท่ีมีคุณภาพ

ขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
เร่ืองการพฒันาคุณภาพ

๑.จ านวนกิจกรรม KAIZEN หรือ 
จ านวน กิจกรรม CQI ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท างานหลกัดา้นคุณภาพงาน ลด
ความผิดพลาดจากการท างาน 
(Quality) ดา้นการลดตน้ทุนของการ
ท างาน (Cost)   ดา้นการลดระยะเวลา
การส่งมอบ (Lead   Time) ท่ีไม่ไดต้าม
เป้าหมาย (เป้าหมายกลุ่มละ ๑ เร่ือง/ปี)
๒.ผลงานกิจกรรมพฒันาคุณภาพงาน
ของกลุ่มกิจกรรมท่ีร่วมโครงการผ่าน
เกณฑป์ระกวดผลงานน้อยกวา่ร้อยละ
 ๘๐
๓.ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการระดบัดี-ดีมากน้อยกวา่ร้อยละ
 ๘๐

๑.จดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย
๒.ให้ค  าปรึกษากลุ่ม ลงปฏิบติัสถานท่ีจริง

2 1 2 ลดความเส่ียง จดัโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
อยา่งต่อเน่ือง

ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๕๖

1. เพ่ิมเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ ต.ค. 55 - ม.ค. 56
2. เพ่ิมกระบวนการตรวจสอบขอ้ความ
หลงัจากท าการเผยแพร่ส่ือต่างๆ

ต.ค. 55 - ม.ค. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นสารสนเทศ 32 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลท่ี
พฒันามีขอ้ผิดพลาด (bugs)

๑. ขาดการทดสอบระบบก่อนใชง้าน
ท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ 
๒. ช่องวา่งในการส่ือสารระหวา่งทีม
พฒันาระบบท่ีเก่ียวขอ้ง

ร้อยละของการ Deploy ระบบไปใช้
งาน ท่ีมีขอ้ผิดพลาดจากการพฒันา

การกลัน่กรองการ Deploy ระบบ โดยทีม
รับแจง้ปัญหาระบบบริการ (Help Desk)

5 2 10 ลดความเส่ียง ก าหนดมาตรฐานกระบวนการทดสอบ
ระบบ (Software Testing) ก่อนการ 
Deploy เพ่ือใชง้านจริง

ต.ค. ๕๕ - มิ.ย. ๕๖

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นสารสนเทศ 33 ขอ้มูลสารสนเทศในระบบ ERP 
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง

๑. การบนัทึกขอ้มูลโดยผูใ้ชง้านมี
ขอ้ผิดพลาด 
๒. ระบบไม่เอ้ือต่อกระบวนการ
ท างาน (workflow) โดยผูใ้ชง้าน 
๓. การออกแบบหรือพฒันาระบบท่ีไม่
เหมาะสม

ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศกบัขอ้เท็จจริงท่ีตรวจสอบ
ได้

การปรับปรุงระบบให้เขา้กบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน

4 2 8 ลดความเส่ียง ทบทวนการออกแบบระบบและระบบ
เช่ือมต่อ (Interface) ท่ีส าคญั เช่น 
Material Management ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและกระบวนการท างาน

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. บงัคบัใชน้โยบายการใชร้หสัผ่านท่ี
เหมาะสม

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2.สร้างความตะหนกัเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัสารสนเทศแก่ผูใ้ชง้านผ่าน
กระดานข่างคณะฯ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

3. อุดช่องโหวค่วามปลอดภยัของ
ระบบปฏิบติัการ โดยการลง Patch

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารให้
มากท่ีสุดเพ่ือให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ต.ค. 55 - ม.ค. 56

2. จดัท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจช่อง
ทางการรับขอ้มูลข่าวสารของบุคลากร
ภายในคณะฯ

ต.ค. 55 - ม.ค. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นส่ือสารองคก์ร 31 3

๑. การท่ีมีผูล่้วงรู้รหสัผ่านของ
บุคลากรทางดา้นการแพทยห์รือการ
ใชร้หสัผ่านท่ีไม่ปลอดภยั (weak 
passwords) 
๒. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
๓. ช่องโหวค่วามปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ

จ านวนเหตุการณ์ขอ้มูลสารสนเทศ
ส่วนบุคคลของผูป่้วยร่ัวไหลท่ีไดรั้บ
รายงาน

2

9 ลดความเส่ียงเน้ือหาเผยแพร่ผ่านส่ือผิดพลาด ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้ความก่อนท าการเผยแพร่

จ านวนคร้ังท่ีข่าวผิดพล่ดหลงัจากท่ีท า
การเผยแพร่

ผูเ้ขียนเป็นผูต้รวจสอบความถุกตอ้งก่อน
ส่งท าการเผยแพร่ตามส่ือต่างๆ

3

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นสารสนเทศ 34 ขอ้มูลสารสนเทศส่วนบุคคลของ
ผูป่้วยร่ัวไหล

4 8 ลดความเส่ียง

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นส่ือสารองคก์ร 35 การเผยแพร่ข่าวสารไม่บรรลุ
วตัถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรม

ใชส่ื้อในการเผยแพร่ข่าวสารไม่ตรง
กบักลุ่มเป้าหมาย

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บข่าวสาร จดัท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจช่อง
ทางการรับขอ้มูลข่าวสารของบุคลากร
ภายในคณะฯ

3 2 6 ลดความเส่ียง
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ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

1. ก าหนดมาตรฐานการจดัท ารายงาน
ขอ้มูลโดยก าหนดให้มีขั้นตอนการ
กลัน่กรองหรือตรวจสอบความถูกตอ้งท่ี
รอบคอบมากข้ึน

ต.ค. 55 - ธ.ค. 55

2. ปรับปรุงการส่ือสารเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศท่ี
อาจส่งผลต่อความถูกตอ้งของรายงาน
ขอ้มูล จากผูพ้ฒันาระบบไปยงัผูจ้ดัท  า
รายงาน

ม.ค. 56 - มิ.ย. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นวิศวกรรมบริการ 37 น ้าท่วมพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล
ระดบัปี 2554

อุทกภบัตามประกาศพ้ืนท่ีประสพภบั
ของรัฐ

จ านวนคร้ังท่ีเกิด 1. ท าพนงักั้นน ้าชัว่คราว
2. เปล่ียนทิศทางการระบายน ้าจากถนน
พระราม 6 ออกทางถนนก าแพงเพชร 2 
เพ่ือส่งต่อประตูระบายน ้าสามเสนจิตรลดา
3. ยกระดบัถนนจราจรภายใน
โรงพยาบาลข้ึนอีกเฉล่ีย 0.50 เมตร

1 4 4 ลดความเส่ียง เพ่ิมสถานีสุบน ้าขนาดหน่วงน ้า 450-600
 ลูกบาศเมตร สูบออกดา้นถนน
ก าแพงเพชร 2 กรณีตอ้งการระบายน ้า
ทางท่อระบายน ้า

ขออนุมติั 
ต.ค. 55 - ธ.ค. 55
ด าเนินการ 
ม.ค. 56 - ก.ย. 56

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส าหรับอาคาร 1 
(Busduct)

24 พ.ค. 55 - 6 เม.ย. 56

2. จ่ายไฟฟ้าส ารองให้ได ้100 % 
ส าหรับอาคาร 1

30 ก.ย. 55 - 26 พ.ค. 56

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นวิศวกรรมบริการ 39 น ้าประปาไม่มีใชใ้นโรงพยาบาล ท่อน ้าประปาบนถนนพระราม 6 
ดา้นหน้าโรงพยาบาลแตก

โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดน ้า ด าเนินการขอมิเตอร์น ้าเขา้ดา้นหลงัรพ. 1 1 1 ลดความเส่ียง ประสานงานกบัการปะปานครหลวง เม.ย. 56 - ก.ย. 56

2 2 4สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นสารสนเทศ 36 รายงานขอ้มูลมีขอ้ผิดพลาดใน
สาระส าคญั

ไฟฟ้าดบั 1. ไฟฟ้าขดัขอ้ง 
2. ระบบไฟฟ้าส ารองไม่พอเพียง

จ านวนคร้ังท่ีเกิด เพ่ิมปริมาณและขนาดเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ให้พอใชง้าน

๑. ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการจดัท า
รายงาน (reporting errors) 
๒. ขอ้มูลในระบบสารสนเทศมี
ขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึก (data entry
 errors) หรือขอ้ผิดพลาดของการ
พฒันาระบบ (bugs)

จ านวนคร้ังท่ีเน้ือหาสาระส าคญัของ
รายงานมีความผิดพลาด

2 2 4 ลดความเส่ียง

ลดความเส่ียง

สนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นวิศวกรรมบริการ 38
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ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่
(โอกาสเกดิ x ผลกระทบ)

พนัธกจิ กระบวนงาน ล าดบั
เหตุการณ์

ความเส่ียง
สาเหตุ ตัวช้ีวดั  (KRI) กจิกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกดิ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ

1. จดัเจา้หน้าท่ี รปภ. เดินตรวจเป็น
ประจ าทุกวนั หลงัเวลา 20.00 น.

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. ท าหนงัสือเตือนเม่ือตรวจสอบพบวา่
มีการลืมปิดประตู หน้าต่าง

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. จดัท าห้องอบเคร่ืองมือดว้ย EtO เป็น
ระบบปิด มีระบบเติม fresh air ผ่านfilter
 และดูดอากาศออกไป ทิศทางเดียว

ต.ค. 55 - มี.ค. 56

2. จดัท าห้องเก็บของ Steril เป็นระบบ
ปิดมีระบบเติม fresh air ผ่าน filter ดูด
อากาศออกไปทิศทางเดียว

ต.ค. 55 - มี.ค. 56

สนบัสนุนพนัธกิจดา้นบริหารกายภาพ และส่ิงแวดลอ้ม42 บุคลากรไดรั้บปริมาณรังสีเกิน
มาตรฐานในสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีมีรังสี

 1. ผูป้ฏิบติังานไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคล
2. ผูป้ฏิบติังานไดรั้บเหตุเน่ืองจาก
ความผิดผลาดของเคร่ืองมือป้องกนั  
เช่น ติดอยูใ่นห้องฉายรังสี เป็นตน้

 ตรวจสอบจากอุปกรณ์นบัวดัรังสี
ส่วนบุคคล เช่น film badge OSL, TLD

1. มาตรฐานการตรวจสอบ เคร่ืองมือ 
ประจ าวนั, สปัดาห์, เดือน, ปี
2. มาตรฐานการปฏิบติัตน เม่ือเกิดเหตุ
ทางรังสี
3.  มาตรฐานการตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางรังสี

1 2 2

ไม่ไดร้ะบุไว้

ลดความเส่ียงสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการรักษาความปลอดภยั 40 ลืมปิดประตู หน้าต่าง ภายใน
หน่วยงานและภาควิชา เป็นความ
เส่ียงท่ีท าให้เกิดการลกัทรัพย์

1. ผูรั้บผิดชอบขาดความระมดัระวงั
2. มีผูรั้บผิดชอบหลายคน
3.  ขาดการตรวจสอบหลงัเลิกใชง้าน

ร้อยละของการลกัทรัพยภ์ายใน
ภาควิชาและหน่วยงานท่ีลืมปิดล็อค
ประตู หน้าต่าง  ลดลงเหลือ 0%

มีการจดัเจา้หน้าท่ีเดินตรวจประตู หน้าต่าง
 ภาควิชาหรือหน่วยงานเป็นประจ าทุกวนั

5 2 10

1 4 4 ลดความเส่ียงสนบัสนุนพนัธกิจดา้นบริหารกายภาพ และส่ิงแวดลอ้ม41 บุคลากรไดรั้บปริมาณก๊าซเอทธลี
นอ๊อกไซค ์(EtO) ท่ีหลงเหลือใน
สภาพแวดลอ้มการท างานเกิน
มาตรฐาน

ผูป้ฏิบติังานไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน
ของการท างานกบั EtO

ตรวจวดัปริมาณ EtO ท่ีหลงเหลือใน
สภาพแวดลอ้มการท างานไม่เกินค่า

มาตรฐาน(ไม่เกิน 5 ppm)

1. ผูป้ฏิบติังานใส่ PPE
2. ตรวจวดัปริมาณ EtO ท่ีหลงเหลือใน
สภาพแวดลอ้มการท างาน 2 คร้ัง/ปี
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