
โอกาสเกิด ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยงที่

เหลืออยู่

การศึกษา การศึกษาระดับปริญญา ความเปน็เลิศด้าน

การศึกษา

1 Strategic Risk นกัศึกษาลาออกเพือ่ไป

ศึกษาทีม่หาวิทยาลัยอื่นใน

ปกีารศึกษาแรกของ

การศึกษา

1. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ/

ความถนดัของนกัศึกษา

2. สอบเข้าศึกษาได้ใหม่ในคณะ/สาขา/

สถาบนัอื่น

ร้อยละของนกัศึกษาทีล่าออกในปแีรกที่

ศึกษา

หลักสูตร พบ. ไม่เกนิร้อยละ 2 

หลักสูตร พย.บ. ไม่เกนิร้อยละ 10

หลักสูตร วท.บ. ไม่เกนิร้อยละ 20

กจิกรรมอาจารยพ์บนกัศึกษาชั้นป ี1 4 2 8

การศึกษา การศึกษาระดับปริญญา ความเปน็เลิศด้าน

การศึกษา

2 Strategic Risk  บณัฑิตทีจ่บสอบไม่ได้ 

License

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่

สอดคล้องกบัเนือ้หาการสอบ

2. เนือ้หาวิชาทีจ่ัดสอนไม่สอดคล้องกบั

ข้อสอบ

3. การเตรียมตัวของนกัศึกษา

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (National test

 / Board ) ในคร้ังแรก หลักสูตร พบ. 

ร้อยละ 95  

หลักสูตร พย.บ. ร้อยละ 90

หลักสูตร วท.บ. ร้อยละ 95

ทบทวน 3 1 3

การศึกษา การศึกษาหลังปริญญา ความเปน็เลิศด้าน

การศึกษา

3 Strategic Risk นกัศึกษาใช้เวลาเรียนเกนิ

กว่าทีห่ลักสูตรก าหนด

นกัศึกษาขาดความต้ังใจหรือความพยายาม

ในการท าวิทยานพินธ์

ร้อยละของบณัฑิตทีใ่ช้เวลาเรียนเกนิ

กว่าทีก่ าหนด

1. เร่งรัดอาจารยใืนหลักสูตรใหเ้ร่งรัด

การท าวิทยานพินธ์

2. ไม่สนบัสนนุกระบวนการขยายเวลา

การศึกษาของบณัฑิต

5 2 10

การศึกษา กจิการนกัศึกษา ความเปน็เลิศด้าน

การศึกษา

4 Operation Risk นกัศึกษาได้รับผลกระทบ

จากโรคระบาด และภยัด้าน

อื่นๆ

1. บริเวณหอพักนกัศึกษาโดยมี

บคุคลภายนอกเข้าออกได้

2. มีการพักอาศัยอยูร่่วมกนั

3. สภาพหอ้งพักแออัด และอากาศไม่

ถ่ายเท

จ านวนคร้ังของการเกดิโรคระบาด 

และถัยด้านอื่นๆ 1 คร้ัง/ปี

1. จัดสรรและเพิม่จ านวนแม่บา้นใน

การดูแลผู้พักอาศัย

2. จัดสรรเวรยามเพือ่เฝ้าระวังและ

ส ารวจความปลอดภยั

3. ติดกล้องวงจรปดิ

3 3 9

สรุปความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 2557 ทีม่ค่ีาความเสี่ยงระดบัต่ ากว่า 15  (ฉบบัปรับปรุง)

ความเสี่ยงดา้น

Operation Risk

ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่

1

ล าดบั

5

กิจกรรมการควบคุมทีม่อียู่

1. มีเจ้าหนา้ทีดู่แลเฝ้าระวังในการท า

กจิกรรมภายใน และภายนอกคณะฯ

2. ท าบนัทกึแจ้งหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

3. มีแนวทางปฏบิติัส าหรับจัดกจิกรรม

ทัง้ภายในภายนอกคณะฯ

1 1ภยัจากอุบติัเหตุและอาชญากรรม1. การเดินทางไปท ากจิกรรมภายนอก

คณะฯ

2. การท ากจิกรรมของนกัศึกษาภายใน

คณะฯ

 จ านวนอุบติัเหตุหรืออาชญากรรม ใน

การเดินทาง หรือการท ากจิกรรม 1 

คร้ัง/ปี

เหตกุารณ์ความเสี่ยง สาเหตคุวามเสี่ยง ตวัชีว้ัดความเสี่ยงภารกิจ กระบวนงาน ยทุธศาสตร์คณะฯ

การศึกษา กจิการนกัศึกษา ความเปน็เลิศด้าน

การศึกษา
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โอกาสเกิด ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยงที่

เหลืออยู่

ความเสี่ยงดา้น

ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่

ล าดบั กิจกรรมการควบคุมทีม่อียู่เหตกุารณ์ความเสี่ยง สาเหตคุวามเสี่ยง ตวัชีว้ัดความเสี่ยงภารกิจ กระบวนงาน ยทุธศาสตร์คณะฯ

วิจัย วิจัย ความเปน็เลิศด้าน

การวิจัย

6 Operation Risk ความไม่ปลอดภยัใน

หอ้งปฏบิติัการด้านชีวอนา

มัย และส่ิงแวดล้อม

1.งานทีท่ าทางหอ้งปฏบิติัการมีโอกาสที่

จะสัมผัสกบัสารเคมี สารพิษ เชื้อกอ่โรค    

2. ของเสียทีเ่กดิจากสารเคมีอันตรายมี

โอกาสสร้างมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

๑.  จ านวนอุบติัเหตุทีเ่กดิขึ้นใน

หอ้งปฏบิติัการ

๒.  มูลค่าความเสียหายทีเ่กดิขึ้นจาก

อุบติัเหตุ

๓. เกดิการร้องเรียนจากภายนอก

๑. เผยแพร่คู่มือแนวทางความปลอดภยั

ในหอ้งปฏบิติัการใหแ้กบ่คุลากรใน

ส านกังานวิจัยฯและบคุลาภายนอกที่

เข้ามาใช้บริการ ใหป้ฏบิติัตามคู่มืออยา่ง

เคร่งครัด    ๒. ส่งบคุลกรใหม่เข้ารับ

การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์

      ๓. จัดซ้ือชุดอุปกรณ์เบือ้งต้นทีใ่ช้

ในการปอ้งกนัและจัดการเมื่อเกดิ

อันตรายจากสารเคมี และชุดปฐม

พยาบาล

2 3 6

วิจัย วิจัย ความเปน็เลิศด้าน

การวิจัย

7 Strategic Risk  อาจารยแ์พทย์/แพทย/์

นกัวิจัยรุ่นใหม่ให้

ความส าคัญกบังานวิจัยไม่

มาก

๑. ผู้วิจัยในคณะไม่ทราบการสนบัสนนุ

งานวิจัยด้านต่างๆ 

๒. อาจารยแ์พทยห์รือผู้วิจัยในคณะฯ  ไม่

ทราบข้อมูลขั้นตอน การติดต่อกบัหนว่ย

วิจัยฯ

๓. ประชาสัมพันธ์ไม่ทัว่ถึง

จ านวนโครงการและจ านวนผู้วิจัยที่

เข้ามาใช้หนว่ยวิจัยทางคลินกิ

จัดโครงการ

๑. การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการ

ข้อมูล (Online Medical Research  

Tool : OMERET) 

๒. โครงการการปฏบิติัการวิจัยทาง

คลินกิทีดี่ (GCP)

2 2 4

บริการสุขภาพ บริการสุขภาพ ความเปน็เลิศด้าน

บริการสุขภาพ

8 Strategic Risk  การจัดต้ังศูนยค์วามเปน็

เลิศ (Center of 

Excellence) ในสาขาที่

จ าเปน็ของประเทศทีไ่ม่

เปน็ไปตามเปา้หมายที่

ก าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์

1 ขาดบคุลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญในสาขา

ความเปน็เลิศ เนือ่งจากค่าตอบแทนและ

ภาระงานมีความแตกต่างจากภาคเอกชน

2. ขาดการสนบัสนนุทรัพยากรทีเ่พียงพอ

เพือ่รองรับในการจัดต้ังศูนยค์วามเปน็เลิศ 

เช่น พืน้ที ่อัตราก าลัง เทคโนโลยทีนัสมัย 

1.1 อัตราการลาออกของบคุลากรทาง

การแพทยท์ีม่ีความเชี่ยวชาญระดับความ

เปน็เลิศ ไม่เกนิร้อยละ 5

1.2 อัตราการสรรหาบคุลากรตาม

ต าแหนง่ทีค่ณะฯ มีความต้องการ อยา่ง

นอ้ยร้อยละ 90

2.1 จ านวนศูนยค์วามเปน็เลิศทีถู่กจัดต้ัง

ขึ้น อยา่งนอ้ย 3 ศูนย์

1.1 การก าหนดขั้นตอนการอนมุัติใหม้ี

การลาออกตามล าดับขั้นจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูงสุด

1.2 การก าหนดระเบยีบคณะฯ ใหม้ี

ค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญพิเศษ

2.1 ขั้นตอนการจัดต้ังศูนยค์วามเปน็

เลิศผ่านการพิจารณากล่ันกรองของ

- คณะกรรมการงบประมาณ

- คณะกรรมการโครงสร้าง

- คณะกรรมการจัดสรรพืน้ที่

- คณะกรรมการพิจารณาอัตราก าลัง

4 3 12
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โอกาสเกิด ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยงที่

เหลืออยู่

ความเสี่ยงดา้น

ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่

ล าดบั กิจกรรมการควบคุมทีม่อียู่เหตกุารณ์ความเสี่ยง สาเหตคุวามเสี่ยง ตวัชีว้ัดความเสี่ยงภารกิจ กระบวนงาน ยทุธศาสตร์คณะฯ

บริการสุขภาพ บริการสุขภาพ ความเปน็เลิศด้าน

บริการสุขภาพ

9 Operation Risk การใช้งบประมาณประจ าปี

ด้านบริการทีไ่ด้รับการ

จัดสรร ไม่เปน็ไปตาม

เปา้หมายทีว่างแผนไว้

1. การของบประมาณของหนว่ยงานต่างๆ 

ไม่ได้ค านงึความเหมาะสมและข้อจ ากดั

ของทรัพยากรพืน้ฐานทีค่ณะต้องจัดหา

เพือ่รองรับโครงการต่างๆ

2. หนว่ยงานทีไ่ด้รับงบประมาณขาดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ

3. ขาดการก ากบัและติดตามอยา่งเปน็

ระเบยีบ

อัตราการใช้งบประมาณประจ าปด้ีาน

บริการทีไ่ด้รับการอนมุัติจาก

คณะกรรมการงบประมาณ อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 80

1 การกล่ันกรองงบประมาณของรอง

คณบดีด้านบริการกอ่นน าเสนอ

กรรมการงบประมาณอนมุัติ

2 การติดตามการใช้งบประมาณ

ประจ าปทีกุไตรมาสโดยรองคณบดีฝ่าย

นโยบายและแผน

3 การก ากบัดูแลหนว่ยงานในสังกดัของ

แต่ละโรงพยาบาล

4 การประสานงานกบัภาควิชาโดยตรง

3 3 9

บริการวิชาการสู่สังคม สร้างเสริมสุขภาพ ความเปน็เลิศด้าน

บริการวิชาการสู่

สังคม

10 Strategic Risk การไม่สามารถติดตาม

ผลลัพธ์ของการจัดกจิกรรม

หรือโครงการตามพันธกจิ

สร้างเสริมสุขภาพได้

1.  หนว่ยงานและภาควิชาทีเ่กีย่วข้องมี

จ านวนมากและมีความหลากหลาย       

2. ระบบประสานงานยงัไม่สมบรูณ์

1.  จ านวนโครงการหรือกจิกรรมทีจ่ัด

บรรลุพันธกจิด้านสร้างเสริมสุขภาพ     

2. จ านวนผลลัพธ์ของกจิกรรมหรือ

โครงการฯ  สัมพันธ์กบัจ านวนโครงการ

ทีข่ออนมุัติ

1. การจัดท าแผนงบประมาณ และขอ

อนมุัติจากรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริม

สุขภาพและวัฒนธรรม         

2.  การติดตามการประเมินผลและ

รายงานผล

4 3 12

บริการวิชาการสู่สังคม สร้างเสริมสุขภาพ ความเปน็เลิศด้าน

บริการวิชาการสู่

สังคม

11 Operation Risk  ไม่มีบคุลากรทีส่ามารถ

ตอบปญัหาสุขภาพภายใน

ศูนยเ์สริมพลังสร้างสุขภาพ

มีผู้ปว่ย ญาติ  และประชาชนทัว่ไปมา

ขอรับค าปรึกษาปญัหาสุขภาพ  แต่ไม่มี

พยาบาลประจ าศูนยเ์สริมพลังสร้างสุขภาพ

จ านวนผู้ทีม่ารับบริการปรึกษาปญัหา

สุขภาพไม่ได้รับบริการโดยพยาบาล

วิชาชีพ

(จ านวน 20 คนต่อเดือน)

 1. การจัดท าตารางการปฏบิติังานของ

พยาบาลประจ าศูนยเ์สริมพลังสร้าง

สุขภาพ     

 2.  การติดตามผลการใหค้ าปรึกษาทกุ

 1 เดือน

4 3 12

1. ทดสอบสัญญาณกบัภาควิชาฯ 

หนว่ยงาน รวมถึงสถาบนัอื่นๆ ในการ

จัดท าระบบการประชุมทางไกล 

(Teleconference) กอ่นวันจริงอยา่ง

นอ้ย 3-5 วัน

2. ประสานงาน/ขอความร่วมมือกบัฝ่าย

เวชสารสนเทศและกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหดิลเพือ่

เตรียมความพร้อมของช่องสัญญาณ

บริการวิชาการสู่สังคม บริการวิชาการ ความเปน็เลิศด้าน

บริการวิชาการสู่

สังคม

13 Operation Risk  อุปกรณ์เสียหายใช้งานไม่ได้ ตัวเคร่ืองมีปญัหาทางด้าน hardware อุปกรณ์สามารถน ามาใช้งานในการ

เชื่อมต่อสัญญาณได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ไมเกนิ 2 คร้ัง ต่อ 1 ปี

จัดซ้ือ/ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ 

Teleconference เพือ่ใหเ้หมาะสมกบั

การใช้งาน

3 1 3

Operation Risk12 2 1 2สเถียรภาพของระบบ

เครือข่ายไม่มีความเสถียร 

ท าใหก้ารประชุมทางไกล 

(Teleconference) ต่ ากว่า

เปา้หมายทีก่ าหนด

- สัญญาณเครือข่ายทีใ่ช้ในการเชื่อมต่อ

ระบบเครือข่ายไม่มีความเสถียร

- สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เนต็ของคณะฯ

 หรือมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้

จ านวนคร้ังในการเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายทีไ่ม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกนิ 10 

คร้ัง ต่อ 1 ปี

บริการวิชาการสู่สังคม บริการวิชาการ ความเปน็เลิศด้าน

บริการวิชาการสู่

สังคม
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นโยบายและแผน นโยบายและแผน  - 14 Strategic Risk ในการติดตามตัวชี้วัดระดับ

คณะฯ พบว่า ตัวชี้วัด 20 

ตัว  ยงัไม่สามารถบรรลุ

เปา้หมายทีก่ าหนด

ปรับตัวชี้วัดใหม่ ความส าเร็จของผลลัพทข์องตัวชี้วัดที่

เทา่กบัเปา้หมาย หรือมากกว่าเปา้หมาย

 ร้อยละ 80

เพิม่เติมข้อมูลในการรายงานทีส่ามารถ

น าไปวิเคราะหห์าสาเหตุของตัวชี้วัดที่

ต่ ากว่าเปา้หมาย เพือ่รายงานให้

ผู้บริหารทราบและน าไปประเมินและ

บริหารจัดการ

2 2 4

จัดซ้ือและพัสดุ จัดซ้ือและพัสดุ  - 15 Compliance Risk เกดิข้อร้องเรียนในการ

จัดหาพัสดุ (ข้อร้องเรียน

จาก Vender)

ข้อก าหนดโครงการ (TOR) 

1. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะซ่ึงใกล้เคียงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึง่ท าให้

เกดิการแข่งขันนอ้ยราย

2. การก าหนดคุณสมบติัผู้เสนอราคา

นอกเหนอืประกาศประกวดราคา

3. การใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาของ

คณะกรรมการ

จ านวนข้อร้องเรียนในการจัดหาพัสดุ 

เปน็ 0

1. พัฒนาปรับปรุงการจัดท า TOR 

ร่วมกบัคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

ครุภณัฑ์ของคณะฯ

2. จัดท าระบบ Vender List ทีม่ีทัง้

ข้อมูล Spec ส่วนกลางและราคากลาง

2 4 8

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

 - 16 Operation Risk บคุลากรบางทา่นทีท่ างาน

สัมผัสเสียงดัง ไม่ใส่อุปกรณ์

ปอ้งกนัส่วนบคุคล (PPE)

บคุลากรบางทา่นยงัไม่คุ้นเคยกบัการใส่ 

PPE

บคุลากรทีท่ างานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี

ประสาทหเูส่ือมจากเสียงดังรายใหม่

1. จัดใหม้ีการตรวจสมรรถภาพการได้

ยนิกอ่นเข้าท างาน

2. อบรมภยัจากเสียงดังและสาธิตการใช้

 PPE ส าหรับบคุลากรทีเ่ข้าท างานใ่หม่

ในพืน้ทีเ่สียงดัง

3. จัดหา PPE ใหบ้คุลากรทีเ่ข้าท างาน

ใหม่ในพืน้ทีเ่สียงดัง

5 2 10

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

 - 17 Operation Risk บคุลากรท างานใน

หอ้งปฏบิติัการทาง

วิทยาศาสตร์โดนสารเคมี

อุบติัเหตุขวดสารเคมีหล่นแตก 1. บคุลากรท างานในหอ้งปฏบิติัการทาง

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถปฐมพยาบาล

ตนเองได้ถูกต้อง

2. บคุลากรท างานในหอ้งปฏบิติัการทาง

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถใช้ Spiil Kit ได้

ถูกต้อง

 - จัดหา Spill Kit ใหต้ามความต้องการ

 - น า Spill Kit ทีใ่ช้แล้วมาแลกชุดใหม่

 - รายงานอุบติัภยัจากสารเคมี

 - จัดอบรมเชิงปฏบิติังานการทงาน

อยา่งปลอดภยั เพือ่ปอ้งกนัอุบติัภยัจาก

สารเคมี

 - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการการใช้ Spill 

Kit 

 - จัดอบรมความปลอดัยทางชีวภาพ

ระดับเบือ้งต้น

1 2 2
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อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

 - 18 Operation Risk การเกดิอัคคีภยั 1.ไฟฟ้าลัดวงจร

2. ลืมปดิเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

- จ านวนการลืมปดิอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัง

เวลาราชการ

- จ านวนไฟฟ้าลัดวงจร

- จัดเจ้าหนา้ที ่รปภ.เดินตรวจสอบและ

รายงานหนว่ยงานทีต่รวจสอบพบทกุวัน

2 2 4

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

 - 19 Operation Risk ระบบปัม้น้ าอาคาร 1 ขัดข้อง - เส่ือมสภาพตาม

  อายกุารใช้งาน

- ระบบลูกลอยช ารุด

- ระบบตัวตัด-ต่อ (Foot Valve) ช ารุด

ไม่เกดิกรณี น้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

เลย

- ปรัปบรุงปัม้น้ าประปาใหม่

- ปรับปรุงระบบควบคุมใหม่

- มีการท า PM

- มีการตรวจสอบระบบปัม้น้ าทกุ

เดือน

2 2 4

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

อาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดล้อม

 - 20 Operation Risk การเกดิกระแสไฟฟ้าดับ

จากการไฟฟ้านครหลวง

- ไฟฟ้าลัดวงจรจากภายนอก

- ไฟฟ้าลัดวงจรจากการกอ่สร้าง

-  ไฟฟ้าดับเปน็บางหนว่ยงาน ไม่เกนิ 

1-2 คร้ังต่อ 1 ปี

- ต่อ Load  Emergency ไปชุด 

Nomal ได้ประมาณ 50%

- มีการท างานของ ATS โดย กฟน. 

  (Automatic  Transter Switch)

- มีการทดสอบการเดินเคร่ือง

ก าเนดิไฟฟ้าส ารองทกุสัปดาห์

2 2 4

พัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ  - 21 Operation Risk ภาควิชา/ หนว่ยงานไม่มี

การรวบรวมและจัดเกบ็

องค์ความรู้อยา่งเปน็ระบบ

1. ภาควิชา/หนว่ยงานขาดความรู้ความ

เข้าใจในวิธีการดึงความรู้ทีม่ีอยูใ่นตัว

บคุคลออกมาใช้

2. ขาดเวทสี าหรับใหผู้้ทีม่ีองค์ความรู้ได้ใช้

ถ่ายทอด/sharing

3. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพในงานประจ าของบคุลากรยงัไม่

เปน็ระบบ

1.จัดกจิกรรมเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่

นอ้ยกว่า 9 คร้ัง/ปี

2.อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กจิกรรมมากกว่าร้อยละ 80

3.จ านวนกจิกรรม KAIZEN หรือ จ านวน

 กจิกรรม CQI ทีเ่กีย่วข้องกบัการท างาน

หลักด้านคุณภาพงาน ลดความผิดพลาด

จากการท างาน (Quality) ด้านการลด

ต้นทนุของการท างาน (Cost)   ด้านการ

ลดระยะเวลาการส่งมอบ (Lead   

Time) กลุ่มละ 1 เร่ือง/ปี

4.ผลงานกจิกรรมพัฒนาคุณภาพงาน

ของกลุ่มกจิกรรมทีร่่วมโครงการผ่าน

เกณฑ์ประกวดผลงานร้อยละ 80

จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้บับคุลากร

สายบริการและสายสนบัสนนุตามพันธ

กจิ มุ่งเนน้กจิกรรมทีม่ีผลกระทบส าคัญ

ต่อคณะฯ

4 2 8
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ด้านทรัพยากรบคุคล ด้านทรัพยากรบคุคล  - 22 Operation Risk ไม่สามารถสรรหาบคุลากร

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะได้

เพียงพอต่อการขยายตัว

ขององค์กร (การเปดิศูนย์

การแพทยส์มเด็จพระเทพ

รัตน ์และในอนาคตส าหรับ

สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบ

ดินทร์)

1. เปน็ต าแหนง่ทีต้่องการและมีการ

แข่งขันของตลาดแรงงานสูง

2. การสรรหา

2.1 ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครไม่

ดึงดูดกลุ่มเปา้หมายเทา่ทีค่วร เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัภาคเอกชน

2.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนย์งัไม่

สามารถดึงดูด เมื่อเทยีบกบัภาคเอกชน

2.3 วิธีการเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายยงัไม่

เพียงพอ

1. จ านวนของกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับา

รบรรจุเทยีบกบัความต้องการ

2. จ านวนช่องการประชาสัมพันธ์ทีต่รง

กบักลุ่มเปา้หมาย

3. ร้อยละความพึงพอใจของการได้รับ

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนท์ีค่ณะฯ 

จัดให้

- พัฒนาระบบการสรรหาในเชิงรุก เพือ่

สรรหาบคุลากรกลุ่มเปา้หมายได้ตรง

ตามความต้องการของหนว่ยงาน

- เพิม่ช่องทางและรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ทีดึ่งดูดกลุ่มเปา้หมาย

- ก าหนดค่าตอบแทนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ใหส้ามารถแข่งขันกบัภาคเอกชนได้

4 3 12

ด้านทรัพยากรบคุคล ด้านทรัพยากรบคุคล  - 23 Operation Risk บคุลากรในต าแหนง่วิชาชีพ

เฉพาะมีอัตราการลาออกสูง

1. เปน็ต าแหนง่ทีต้่องการและมีการ

แข่งขันของตลาดแรงงานสูง

2. ภาระงานทีรั่บผิดชอบมากเกนิไป

อัตราการลาออก/ ไม่ต่อสัญญาจ้างของ

บคุลากรสายวิชาชีพเฉพาะ

1. ปรับอัตราค่าตอบแทน/สวัสดิการให้

เหมาะสมกบัภาระงาน/สามารถแข่งขัน

ในตลาดแรงงาน/ภาคเอกชนได้

4 3 12

สารสนเทศ สารสนเทศ  - 24 Operation Risk ระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลใช้การไม่ได้โดย

ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหนา้

1. เคร่ือง Server หรืออุปกรณ์อื่นทีเ่ปน็

โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศท างาน

ผิดปกติ 

2. ปญัหาทางวิศวกรรมหรืออาคารสถานที่

ทีส่่งผลกระทบต่อ Data Center เช่น 

ไฟฟ้าดับ เคร่ืองปรับอากาศไม่ท างาน 

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาด

4. ถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี

ร้อยละของระยะเวลาทีร่ะบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลใช้การไม่ได้โดยไม่ได้

วางแผนล่วงหนา้ (Unplanned Down 

Time Percentage)

1. เฝ้าระวัง (Monitor) ความผิดปกติ

ของระบบ

2. ต่ออายกุารรับประกนัอุปกรณ์และ

บ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนัอยา่งสม่ าเสมอ

3. มีระบบไฟฟ้าและ Server ส ารอง

4. ใช้โปรแกรม Antivurus และอุปกรณ์

 Firewall และ IPS

3 4 12

1. ปรับปรุงกระบวน การท างานใหเ้ปน็

ระบบมากขึ้น มีการตรวจสอบข้อมูลทัง้

กอ่นท าการเผยแพร่และหลังท าการ

เผยแพร่

2. มีทมีงานเข้าแกไ้ขสถานการณ์ในทนัที

ส่ือสารองค์กร 842Operation Risk เนือ้หา ข้อมูลข่าวสาร ไม่

ถูกต้อง สร้างความเส่ียง

หายต่อภาพลักษณ์ของ

องค์กร

1. ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารกอ่นน าไปเผยแพร่

2. เนือ้หาข่าวสารทีเ่ผยแพร่ภายในคณะฯ 

มีทัง้ส่ือทีง่านส่ือสารองค์กรรับผิดชอบและ

จากหนว่ยงานต่างๆ จัดท าขึ้นเอง ท าให้

ยากต่อการตรวจสอบ

3. ส่ือมวลชนเปน็ส่ือทีไ่ม่สามารถควบคุม

เนือ้หาของข่าวได้ทัง้หมด เพราะอาจมีการ

เล่นประเด็นข่าวเพือ่ใหม้วลชนเกดิความ

สนใจในเนือ้หาข่าว อาจน ามาซ่ึง

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

1. จ านวนคร้ังทีต่รวจพบความไม่

ถูกต้อง/ไม่เปน็ปจัจุบนัของข้อมูลข่าวสาร

2. จ านวนข่าวทีส่่งผลกระทบในทางลบ

ต่อภาพลักษณ์องค์กร

25 -ส่ือสารองค์กร
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โอกาสเกิด ผลกระทบ
ระดบัความเสี่ยงที่

เหลืออยู่

ความเสี่ยงดา้น

ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู ่

ล าดบั กิจกรรมการควบคุมทีม่อียู่เหตกุารณ์ความเสี่ยง สาเหตคุวามเสี่ยง ตวัชีว้ัดความเสี่ยงภารกิจ กระบวนงาน ยทุธศาสตร์คณะฯ

การเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ  - 26 Financial/ 

Reporting Risk

 สินทรัพยม์ีมูลค่าลดลง

หรือไม่เพิม่ขึ้น

1. เงินสดและเงินลงทนุระยะส้ันลดลงจาก

รายจ่ายมากกว่ารายรับ

2. มีลูกหนีท้ีไ่ม่มีคุณภาพ (โอกาสเกดิหนี้

สูญ) จ านวนมาก

1.เงินสดลดลงเหลือต่ ากว่าร้อยละ 50 

ของหนีสิ้นหมุนเวียน

2. มูลค่าลูกหนีค้้างช าระ (เกนิ 90 วัน)

การติดตามรายงานการเงินประจ าปี/

เดือน

2 3 6

การเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ  - 27 Financial/ 

Reporting Risk

รายได้จากงบประมาณ

แผ่นดินและจากการ

ด าเนนิงานลดลง

1. ภาวะเศรษฐกจิของประเทศแยล่ง

2. รายได้ค่ารักษาพยาบาลลดลง

1. งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับลดลง

ต่อเนือ่ง

2. รายค่ารักษาพยาบาลลดลงหรือ

เพิม่ขึ้นนอ้ยกว่าร้อยละ 5

1. การติดตามรายงานการเงินประจ าปี/

เดือน

2. การติดตามผลการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินประจ าปี

1 3 3
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