
โอกาสเกิด ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยงที่

เหลืออยู่
การศึกษา การศึกษาระดับ

ปริญญา

ความเป็นเลิศด้าน

การศึกษา

1 Strategic Risk ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ

การเป็นนักศึกษารามาธบิดี 

ต่า่กว่าเป้าหมาย

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน

2. ปัจจัยเก้ือหนุน

3. บรรยาการภายในคณะฯ

ผลการส่ารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษา

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2. กิจกรรมในหลักสูตร

3. กิจกรรมนอกหลักสูตร

4 4 16

วจิยั วจิยั ความเป็นเลิศด้าน

การวจิยั

2 Strategic Risk ผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติยังมี

จ านวนน้อย

1. อาจารย์ไม่สนใจท างานวจิยั

2. การสนับสนุนด้านฐานข้อมูลวจิยัไม่

เพียงพอ

๐.๕ เร่ือง / อาจารย์ / ปี 

(ผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติ)

ติดตามผลงานวจิยัรายไตรมาส 4 4 16

บริการสุขภาพ บริการสุขภาพ ความเป็นเลิศด้าน

บริการสุขภาพ

3 Compliance Risk การถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้อง

จากความผิดพลาดของ

กระบวนการรักษาพยาบาลจน

เร่ืองถูกน าไปออกส่ือสาธารณะ

หรือเป็นคดีขึ้นสู่ศาลจนถูก

ตัดสินวา่ผิดและน าไปสู่ความ

เสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์

และการชดใช้เป็นตัวเงิน

1.การผิดพลาดของกระบวนการ

รักษาพยาบาลและน าไปสู่เหตุการณ์ระดับ 

Zero Event หรือ Never  Event        

2.ความล่าช้าของกระบวนการรับรู้ปัญหา

ของผู้บริหารและน าไปสู่กระบวนการ

เยียวยาที่ล่าช้า

1.1 จ านวนเหตุการณ์ระดับ  

Zero Event หรือ Never  

Event  ในรอบ 1 ปี            

  

2.1 จ านวนการถุกน าเสนอ

ข่าว โดยส่ือสาธารณะ   

2.2จ านวนเร่ืองที่ผู้ป่วย/ญาติ

 ฟ้องร้องต่อศาล

2.3 จ านวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลและ

ถูกตัดสินท าผิด

1. การก าหนดมาตรการป้องกัน

เหตุการณ์ ZERO EVENT หรือ 

NEVER EVENT 

2. ระบบรายงานความเส่ียง

ออนไลน์ถึงผู้บริหาร

3. ระบบรายงานเร่ืองร้องเรียนและ 

Incedent Report ของคณะฯ

3 5 15

วเิทศสัมพันธ์ วเิทศสัมพันธ์  - 4 Operation Risk บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(Active MOU มีจ านวนต่ ากวา่

เป้าหมาย

1. ภาระงานของอาจารย์มากเกินไป ท าให้

การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง

2. การสนับสนุนด้านการเงินจากคณะ

3. ไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์

4. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประเทศที่ร่วม

ท าข้อตกลงเท่าที่ควร

จ านวน MOU ที่ไม่ได้น าไปสู่

การปฏิบัติจริง

ตรวจสอบวา่บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือใดที่หมดอายุให้ลบออกจาก

ฐานข้อมูล

3 5 15

วเิทศสัมพันธ์ วเิทศสัมพันธ์  - 5 Operation Risk จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีที่

เดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ใน

ต่างประเทศมีจ านวนต่ ากวา่

เป้าหมาย

ตารางเวลาในการเดินทางไป elective ไม่

ตรงกับสถาบันในต่างประเทศ

จ านวนนักศึกษาที่เดินทางไป

เรียนในต่างประเทศ

 - 4 5 20

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

สรปุความเสีย่ง ประจ่าปงีบประมาณ 2557 ทีม่ค่ีาความเสีย่งระดบั 15 ขึน้ไป

ภารกิจ กระบวนงาน ยุทธศาสตร์คณะฯ ล่าดับ ความเสี่ยงด้าน เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง
การควบคุมที่มีอยู่



โอกาสเกิด ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยงที่

เหลืออยู่

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
ภารกิจ กระบวนงาน ยุทธศาสตร์คณะฯ ล่าดับ ความเสี่ยงด้าน เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ

ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง
การควบคุมที่มีอยู่

ทรัพยากร

บุคคล

ทรัพยากรบุคคล  - 6 Strategic Risk ฐานข้อมูลบุคลากรยังไม่

สมบูรณ์และเป็นปัจจบุัน

1. บุคลากรไม่แจง้ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันเพื่อ

แก้ไขในฐานข้อมูล

2. เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลลง

ฐานข้อมูล

ร้อยละความถูกต้องและ

สมบูรณ์ของข้อมูล

ท าการส ารวจในฐานข้อมูลบุคลากร

ที่ไม่ครบถ้วน และขอข้อมูลเพิ่มเพื่อ

ท าให้ฐานข้อมูลครบถ้วนและเป็น

ปัจจบุัน

4 4 16

สารสนเทศ สารสนเทศ  - 7 Operation Risk ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่

พัฒนามีข้อผิดพลาด (bugs or 

defects) ที่ส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการ

1. ขาดการทดสอบระบบก่อนใช้งานที่มี

ประสิทธผิลเพียงพอ 

2. ช่องวา่งในการส่ือสารระหวา่งผู้เกี่ยวข้อง

ในโครงการพัฒนาระบบ

ร้อยละของการ Deploy 

ระบบไปใช้งานที่มีข้อผิดพลาด

ในการพัฒนา

1. การทดสอบระบบโดยผู้พัฒนา

2. การกล่ันกรองการ Deploy 

ระบบ โดยหัวหน้างานเวช

สารสนเทศคลินิกและหัวหน้าทีม

ทดสอบระบบ

4 4 16

สารสนเทศ สารสนเทศ  - 8 Operation Risk ข้อมูลสารสนเทศในระบบ ERP

 คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง

1. ปัญหาของการส่งต่อข้อมูล (Interface) 

2. กระบวนการท างาน (workflow) ที่ไม่

สอดคล้องกับระบบที่ออกแบบไว้

ค่าความแตกต่างระหวา่ง

ข้อมูลในระบบสารสนเทศกับ

ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้

ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้เกิดความ

แตกต่างของข้อมูลและปรับปรุง

ระบบให้เหมาะสม

4 4 16

การเงินและ

งบประมาณ

การเงินและ

งบประมาณ

 - 9 Financial/ 

Reporting Risk

เงินรายได้สะสมลดลง

(มาจากเงินลงทุนระยะส้ัน กับ

เงินลงทุนระยะยาวในรายงาน

การเงิน-งบดุล)

1. การจดัท างบประมาณขาดดุล

2. รายจา่ยจากระบบงบประมาณสูงกวา่

รายได้

ขาดดุลงบประมาณติดต่อกัน 

3 ปี

การติดตามรายงานการเงินประจ าป/ี

เดือน

4 4 16


