
ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

การศึกษา 
(การศึกษา
ระดับ
ปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

บณัฑิตที่จบสอบไม่ได้
 License

 Startegic  
Risk

 การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ไม่มี
ประสิทธิภาพ อาจารย์
ไม่ดูแลนักศึกษาใกล้ชิด 
(Suppervision)

ด้าน 3 ชื่อเสียง และ
 ภาพลักษณ์ของ
องค์กรด้าน 3.1 
คะแนนปานกลาง 3

3 3.1 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-มี
ผลกระทบต่อ

3 9 อตัราการ
สอบผ่าน 
National 
License ใน
การเข้าสอบ
คร้ังแรก

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สอบไม่ได้ 
License  (เปา้หมาย)
 - หลักสูตร พบ.  ร้อยละ 
 4
 - หลักสูตร พย.บ. ร้อยละ
 8
 - หลักสูตร วท.บ. ร้อยละ
  4

1. การจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
2. การเตรียมตัวของนักศึกษา

1.ระบบติดตามและใหค้วาม
ช่วยเลือนักศึกษา
2. โครงการทบทวนความรู้

1. ตลอดปี
การศึกษา

    (1 มิ.ย. - 31
 พ.ค.)

2. ม.ค. 58 - 
มิ.ย. 58

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา /ผอ.
โรงเรียนพยาบาล
 / หวัหน้า
ภาควิชาภาควิชา
วิทยาศาสตร์ส่ือ
ความหมาย

YELLOW สูง

การศึกษา 
(การศึกษา
ระดับ
ปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

นักศึกษาลาออกเพือ่
ศึกษาสาขาอืน่/
สถาบนัอืน่

 Startegic  
Risk

หลักสูตรไม่ตรงตาม
ความต้องการ / ความ
ถนัดของนักศึกษา

ด้าน 2 มูลค่าความ
เสียหายของการเงิน
 ด้าน 3.2

3 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน

3 9 อตัราการ
สอบผ่าน 
National 
License ใน
การเข้าสอบ
คร้ังแรก

ร้อยละของนักศึกษาที่
ลาออกเพือ่ไปศึกษาสาขา
อืน่ / สถาบนัอืน่
  - หลักสูตร พบ.ไม่เกนิ
ร้อยละ 2
 - หลักสูตร พยบ. ไม่เกนิ
ร้อยละ 10
 - หลักสูตร วทบ. ไม่เกนิ
ร้อยละ 20

1.การจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ
2. การจัดกจิกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพนั

1. การปฐมนิเทศ
2. การดูแลนักศึกษา ติดตาม
นักศึกษาที่มีปญัหา

1. ตลอดปี
การศึกษา

   (1 มิ.ย. - 31 
พ.ค.)

2. ระยะเร่ิมเปดิ
เรียน

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา /รอง
คณบดีฝ่าย
กจิการนักศึกษา
ผอ.โรงเรียน
พยาบาล / 
หวัหน้าภาควิชา
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ส่ือ
ความหมาย

YELLOW สูง

การศึกษา 
(การศึกษา
ระดับ
ปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

ข้อบงัคับม.
มหดิลว่าด้วย
การศึกษา
ระดับ
อนุปริญญา
และปริญญาตรี
 พ.ศ.2552

ก าหนดใหน้ักศึกษา
พน้สภาพไว้ 10 
กรณี เช่น ประพฤติ
ผิดวินัยตาม
ข้อบงัคับว่าด้วย
วินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ

การถูกฟอ้งร้องกรณี
ตัดสินการพน้สภาพ
ของนักศึกษา

 Compliance  
Risk

การตัดสินเปน็เชิง
นามธรรม ซ่ึงไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน
การตัดสิน เช่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม

ถูกฟอ้งร้องจาก
นักศึกษา

3 3.1 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-มี
ผลกระทบต่อ

3 9 อตัราการฟอ้งร้องที่เกดิ
จากการอธุรผลการตัดสิน 
(0 %)

1. ชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อบงัคับ
ต่างๆในวันปฐมนิเทศ
2. เกบ็หลักฐานเพือ่ใช้
ประกอบการตัดสิน

1. ระบบติดตามและใหค้วาม
ช่วยเหลือนักศึกษา 
2. การชี้แจงหลักเกณฑ์การตัดสิน
ผลรายวิชา

ตลอดปกีารศึกษา
(1 มิ.ย. - 31 

พ.ค.)

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา/
หวัหน้าภาควิชา/
ประธานรายวิชา/
ผอ.โรงเรียน
พยาบาลฯ

YELLOW ปานกลาง  - ความเส่ียงใหม่      
    - ผ่านความ
เหน็ชอบจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
คณะฯ 1/57 (28 ม.ค.
 57)

การศึกษา 
(การศึกษา
ระดับ
ปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง สู่ความ
เปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

ก าลังอยู่
ในช่วงที่
มหาวิทยาลัย
ร่าง
กฎระเบยีบที่
ชัดเจน

การถูกฟอ้งร้องกรณี
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
ไม่เหมาะสม / ผิด
จริยธรรมวิชาชีพ

 Compliance  
Risk

- การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ไม่เหมาะสม / 
ไม่ระมัดระวังผลเสียที่จะ
เกดิขึ้น

ด้าน 3 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร

3 3.2 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-ถูก
ฟอ้งร้อง/
ร้องเรียน

3 9 อตัราการร้องเรียนกรณี
ถูกเปดิเผยข้อมูล 
ความลับของผู่ปว่ย / 
บคุลากร (ไม่เกนิ 2 เร่ือง
ต่อป)ี

1. การบงัคับใช้ระเบยีบ การ
ก ากบัท าความเข้าใจการใช้ 
Internet ในคณะ / 
มหาวิทยาลัย

1. การชี้แจงประกาศระเบยีบการ
ใช้ส่ือ internet ที่เหมาะสม

1. ตลอดปี
การศึกษา

   (1 มิ.ย. - 31 
พ.ค.)

2. ระยะเร่ิมเปดิ
เรียน

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา /
รองคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ / ผอ.
 โรงเรียนพยาบาล

YELLOW  ปานกลาง  - ความเส่ียงใหม่

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การศึกษา 
(การศึกษา
หลังปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

นักศึกษาใช้เวลาเรียน
เกนิกว่าที่หลักสูตร
ก าหนด

 Startegic  
Risk

นักศึกษาขาดความต้ังใจ
 หรือความพยายามใน
การท าวิทยานิพนธ์

คณะฯเสียชื่อเสียง 5 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 10 ระยะเวลา
เฉล่ีย (เดือน)
 ที่ใช้ในการ
ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
บณัฑิตศึกษา

ร้อยละ 50 ของบณัฑิตที่
ใช้เวลาเรียนเกนิกว่าที่
ก าหนด (ป.โท ≤ 12เดือน
 ป.เอก ≤ 60 เดือน)

1. ด าเนินการเร่งรัดและ
พฒันาระบบการศึกษาของ
ทุกหลักสูตรและปรับเปล่ียน
ทัศนคติของอาจารยแ์ละ
นักศึกษาต่อการขยายเวลา
การศึกษา โดยการใหก้ารขอ
ขยายเวลาท าใหย้ากขึ้น
2. จัดท า PA กบัหวัหน้า
ภาควิชาที่มีหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาทุกภาควิชา

1. ด าเนินการเร่งรัดและพฒันา
ระบบการศึกษาของทุกหลักสูตร
และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
อาจารยแ์ละนักศึกษาต่อการขยาย
เวลาการศึกษา โดยการใหก้ารขอ
ขยายเวลาท าใหย้ากขึ้น
2. จัดท า PA กบัหวัหน้าภาควิชา
ที่มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา
ทุกภาควิชา

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

งานการศึกษา
หลังปริญญา

YELLOW สูง

การศึกษา 
(การศึกษา
หลังปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

จ านวนและคุณภาพ
ของนักศึกษาที่สมัคร
เข้ารับการศึกษา/ 
ฝึกอบรมไม่ได้ตาม
เปา้หมาย

 Operational  
Risk

สถาบนัอืน่เปดิหลักสูตร
ที่น่าสนใจหรือมี
องค์ประกอบสนับสนุน
ที่ดีกว่าคณะฯ

คณะฯเสียชื่อเสียง 3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 9 อตัราจ านวนนักศึกษา
ใหม่ที่รับได้ตามแผนที่ก
หนดไว้ และคะแนน GPA
 ของนักศึกษาที่รับเข้า
ศึกษา/ฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ 
(เปา้หมาย??-รอ
หน่วยงานแจ้งมาอกีคร้ัง)

1. ติดตามสถิติผู้เข้ารับการ
อบรมในทุกหลักสูตรอยา่ง
สม่ าเสมอ
2. มีกระบวนการประกนั
คุณภาพที่ตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตร
3. จัดการประชาสัมพนัธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ จัดท าเอกสาร
แนะน าหลักสูตร

1. ติดตามสถิติผู้เข้ารับการอบรม
ในทุกหลักสูตรอยา่งสม่ าเสมอ
2. มีกระบวนการประกนัคุณภาพ
ที่ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
3. จัดการประชาสัมพนัธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ จัดท าเอกสาร
แนะน าหลักสูตร

ตุลาคม2557 -
กนัยายน2558

งานการศึกษา
หลังปริญญา

YELLOW สูง

การศึกษา
(การศึกษา
หลังปริญญา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

ข้อก าหนดราช
วิทยาลัยสาขา
ต่างๆ

ถูกปดิหลักสูตร
หลังจากด าเนินการ
สอนแล้วเนื่องจาก
คุณสมบติัเบือ้งต้น
ของหลักสูตรไม่ตรง
ตามข้อก าsนดของ
ราชวิทยาลัย

 Compliance  
Risk

อาจารยล์าศึกษาต่อ หลักสูตรถูกระดับ
การเรียนการสอน
ชั่วคราว รอใหพ้ร้อม
จึงจะเปดิอกีคร้ัง

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 6 ร้อยละของหลักสูจรที่ถูก
ปดิรือระงับการเรียนการ
สอน (ไม่เกนิร้อยละ 10)

1. กล่ันกรองหลักสูตรที่ช
อเสนอเปดิ/ปรับปรุงหลักสูตร
โดยคณะอนุกรรมการ
พจิารณากล้ันกรองหลักสูตร
ระดับหลังปริญญาของคณะฯ
2. ตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตรระดับหลังปริญญา
เปน็ประจ าทุกปทีุกหลักสูตร

1. กล่ันกรองหลักสูตรที่ชอเสนอ
เปดิ/ปรับปรุงหลักสูตรโดย
คณะอนุกรรมการพจิารณากล้ัน
กรองหลักสูตรระดับหลังปริญญา
ของคณะฯ
2. ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
ระดับหลังปริญญาเปน็ประจ าทุก
ปทีุกหลักสูตร

ตุลาคม2557 -
กนัยายน2558

 - ทีมบริหาร
การศึกษา หลัง
ปริญญา
 - 
คณะกรรมการ
กล่ันกรอง
หลักสูตรระดับ
หลังปริญญา

YELLOW ปานกลาง  - ความเส่ียงใหม่      
   - ผ่านความ
เหน็ชอบจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
คณะฯ 1/57 (28 ม.ค.
 57)



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การศึกษา 
(กจิการ
นักศึกษา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

นักศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากโรค
ระบาด และภยัด้าน
อืน่ ๆ

 Operational  
Risk

1.บริเวณหอพกั
นักศึกษาแพทยม์ี
บคุคลภายนอกเข้า-ออก
ได้              
2.มีการพกัอาศัยอยู่
ร่วมกนั 
3.สภาพหอ้งพกัแออดั 
และอากาศไม่ถ่ายเท

1. มีบคุคลภายนอก
ขึ้นหอพกัและขโมย
ทรัพยสิ์นภายใน
หอพกั
2. นักศึกษามีการติด
เชื้อ หรือโรคระบาด
ภายในหอพกั

3 3.4  ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-
ความพงึพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ

3 9 จ านวนคร้ังของการเกดิ
โรคระบาด และภยัด้าน
อืน่ ๆ 1 คร้ัง/ปี

1.ด าเนินการจัดเวรยามให้
เข้มงวด และขอเพิม่จ านวน
ยามเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง 
2.ด าเนินการให้
บคุคลภายนอกแลกบตัรเข้า-
ออกกอ่นเข้าหอพกั   3.เพิม่
จ านวน และซ่อมแซมกล้อง 
วงจรปดิตามชั้นในหอพกั
นักศึกษาแพทย ์           
4.มีการปรับปรุงหอ้งพกัและ
ติดต้ังพดัลมดูดอากาศ
ภายในหอ้งพกัเพือ่การถ่ายเท

1.ด าเนินการจัดเวรยามใหเ้ข้มงวด
 และขอเพิม่จ านวนยามเฝ้าระวัง 
24 ชั่วโมง 
2.ด าเนินการใหบ้คุคลภายนอก
แลกบตัรเข้า-ออกกอ่นเข้าหอพกั  
 3. ติดต้ังชุดแสกนเข้า-ออกหอพกั
นักศึกษาแพทย์

ตุลาคม2557 -
กนัยายน2558

งานกจิการ
นักศึกษา

YELLOW สูง

1.ด าเนินการ จัดเจ้าหน้าที่
ควบคุม ดูแลอยา่งทั่วถึง
ตลอดโครงการ                  
         2.ด าเนินการแจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไป
ยงัม.มหดิล                      
            3.ด าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน ที่
เกีย่วข้องในการจัดกจิกรรม
ทุกพืน้ที่เพือ่ความปลอดภยั 
และเอือ้อ านวยความสะดวก

4.มีการชี้แนะแนวทางการ
ปฏบิติัตนในการเข้าร่วม
กจิกรรมต่าง ๆที่พงึรู้

การศึกษา 
(กจิการ
นักศึกษา)

 หลัก  ผลิตบณัฑิตทาง
การแพทย ์ 
พยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง  สู่
ความเปน็ผู้น าด้าน
สาธารณสุขชั้นน าใน
ภมูิภาคเอเชีย

ภยัจากอบุติัเหตุ และ
อาชญากรรม

 Operational  
Risk

1.การเดินทางไปท า
กจิกรรมภายนอกคณะฯ
2.การท ากจิกรรมของ
นักศึกาภายในคณะฯ
3.มีบคุคลภายนอกเข้า-
ออกเนื่องจากเปน็
สถานพยาบาล

1. ได้รับอบุติัเหตุ
จากการเดินทางใน
การร่วมกจิกรรมต่างๆ
2. มีข้อร้องเรียน
จากภายในคณะฯใน
การท ากจิกรรม

1 4. ความ
ปลอดภยั

1 1 งานกจิการ
นักศึกษา

YELLOW ต่ าจ านวนอบุติัเหตุ หรือ
อาชญกรรมในการ
เดินทางหรือการท า
กจิกรรม 1 คร้ัง/ปี

1.ด าเนินการ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
 ดูแลอยา่งทั่วถึงตลอดโครงการ 
2.ด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการไปยงัม.มหดิล              
3.ด าเนินการประสานงาน
หน่วยงาน ที่เกีย่วข้องในการจัด
กจิกรรมทุกพืน้ที่ เพือ่ความ
ปลอดภยั และเอือ้อ านวยความ
สะดวก    4.มีการชี้แนะแนว
ทางการปฏบิติัตนในการเข้าร่วม
กจิกรรมต่าง ๆที่พงึรู้

ตุลาคม2557 -
กนัยายน2558



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

วิจัย  หลัก  สร้างงานวิจัย
สุขภาพระดับแนว
หน้าแบบผสมผสาน 
เพือ่สร้างสรรค์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
รวมทั้งแกไ้ขปญัหา
และพฒันาการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาติยงัมี
จ านวนน้อย

 Startegic  
Risk

1. อาจารยไ์ม่สนใจ
ท างานวิจัย
2. การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลวิจัยไม่เพยีงพอ

คณะฯ ไม่สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่
ตีพมิพใ์นระดับ
นานาชาติได้ตาม
เปา้หมายที่ก าหนด
ใน Rama 
Scorecard

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 9 0.5 เร่ือง / 
อาจารย ์/ ป ี
(ผลงานวิจัย
ที่ได้รับการ
ตีพมิพ์
วารสาร
ระดับ
นานาชาติ)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพมิพว์ารสารระดับ
นานาชาติ (0.5 เร่ือง / 
อาจารย ์/ ป ี)

1. ภาควิชา, กลุ่มสาขาวิชา, 
โรงเรียนพยาบาล ท า PA กบั
อาจารยเ์ปน็รายบคุคล 
รวมทั้งคณะฯ ท า PA ด้าน
การวิจัยกบัทุกภาควิชา
2. จัดท า Website และ
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
เพือ่ใหน้ักวิจัยสามารถ
ค้นคว้าหาแหล่งทุนและ
บคุคลที่ท าวิจัยด้านที่นักวิจัย
สนใจ เพือ่ท าวิจัยร่วมกนัได้

1. ภาควิชา, กลุ่มสาขาวิชา, 
โรงเรียนพยาบาล ท า PAกบั
อาจารยเ์ปน็รายบคุคลรวมทั้ง
คณะฯท า PA ด้านการวิจัยกบัทุก
ภาควิชา
2. ก าหนดสัดส่วนภาระงานด้าน
วิจัย ใหก้บันักวิจัยรุ่นใหม่ 
มากกว่าภาระงานด้านการเรียน
การสอน และด้านการบริการ
3. Update หน้า Websiteและ
ฐานข้อมูล ผลงานวิจัยเพือ่ให้
ค้นคว้าหาแหล่งทุนและบคุคลที่
ท าวิจัยด้านต่างๆได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว

1. มกราคม - 
มีนาคม 2558

                     
                     
                     

             2. 
ตุลาคม - 

ธันวาคม 2557  
                     

  
                     

   3. ตุลาคม 
2557 - กนัยายน

 2558

1. พนัธกจิวิจัย
                     
                     
          
                     
  2. พนัธกจิวิจัย
                     
                     
             
  3. งานบริหาร
ทั่วไปสนับสนุน
การวิจัย

YELLOW สูง

1. เผยแพร่คู่มือแนวทาง
ความปลอดภยัใน
หอ้งปฏบิติัการใหแ้กบ่คุลากร
ในส านักงานวิจัยฯ และ
บคุลากรภายนอกที่เข้ามาใช้
บริการ ใหป้ฏบิติัตามคู่มือ
อยา่งเคร่งครัด 
2. ส่งบคุลากรใหม่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏบิติัการด้าน
ความปลอดภยัใน
หอ้งปฏบิติัการวิทยาศาสตร์

3. จัดซ้ือชุดปฐมพยาบาล 
และชุดอปุกรณ์เบือ้งต้นที่ใช้
ในการปอ้งกนัและจัดการเมื่อ
เกดิอนัตรายจาก
สารเคมี

วิจัย  หลัก  สร้างงานวิจัย
สุขภาพระดับแนว
หน้าแบบผสมผสาน 
เพือ่สร้างสรรค์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
รวมทั้งแกไ้ขปญัหา
และพฒันาการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

ไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้
ตามแผนเนื่องจาก
เคร่ืองมือส าหรับการ
วิเคราะหม์ีการช ารุด 
เสียหายจาก
เหตุการณ์ต่างๆ

 Operational  
Risk

1. เคร่ืองมือช ารุดตาม
ระยะเวลาการใช้งาน
2.ไฟดับ ระบบไฟฉกุเฉนิ
ไม่ท างาน 3. มีน้ าฝนร่ัว
จากเพดาน และท่อแกส๊
ร่ัว   
4.โครงสร้างอาคารไม่
เหมาะสมกบัการจัดวาง
เคร่ืองมือที่มีความ
ละเอยีดออ่นสูง

การด าเนินงานวิจัย
ทางหอ้งปฏบิติัการ
ล่าช้าออกไป 
ส้ินเปลืองทรัพยากร
และทุนวิจัย

2 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 4 จ านวนโครงการวิจัยที่ต้อง
เล่ือนการด าเนินงานไม่
เกนิ 2 โครงการ/ปี

1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแล
เคร่ืองมืออยา่งเปน็ระบบ
2. จัดท าโปรแกรมการดูแล
บ ารุงรักษา และสอบเทียบ
เคร่ืองมือ อยา่งเปน็ระบบ

1) จัดจ้างบริษัทในการ 
maintenance และ calibrate 
เคร่ืองมือใหพ้ร้อมใช้ และได้
มาตรฐาน
2) ก าหนดแผนการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองมือ และการจัดซ้ือเคร่ืองมือ
ทดแทน
3) ขอใหค้ณะฯ อนุมัติ
งบประมาณซ้ือเคร่ืองมือทดแทน
กรณีช ารุดจนซ่อมไม่ได้

ตุลาคม 2557 - 
กรกฎาคม 2558

งาน
หอ้งปฏบิติัการ
วิจัย

YELLOW  ปานกลาง

วิจัย  หลัก  สร้างงานวิจัย
สุขภาพระดับแนว
หน้าแบบผสมผสาน 
เพือ่สร้างสรรค์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
รวมทั้งแกไ้ขปญัหา
และพฒันาการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

ความไม่ปลอดภยัใน
หอ้งปฏบิติัการด้านชี
วอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม

 Operational  
Risk

1.งานที่ท าทาง
หอ้งปฏบิติัการมีโอกาส
ที่จะสัมผัสกบัสารเคมี 
สารพษิ เชื้อกอ่โรค
2. ของเสียที่เกดิจาก
สารเคมีอนัตรายมี
โอกาสสร้างมลพษิต่อ
ส่ิงแวดล้อม          
3.) กล่ินที่เกดิจากระบบ
บ าบดัน้ าเสียไม่มี
ประสิทธิภาพ              
 4. ท่อแกส๊ร่ัว

1)เกดิอนัตรายต่อ
บคุลากรผู้ปฏบิติังาน
 และผู้ร่วมงาน       
    
2) อาจเกดิอนัตราย
ต่อบคุลลอืน่ๆและ
ส่ิงแวดล้อม 3) มี
โอกาสเส่ียงที่จะ
ได้รับเชื้อโรค หรือ
เจ็บปว่ย

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

                     
                     
                     

    ตุลาคม 
2557-กนัยายน 

2558

                     
       กรกฏาคม

 2558

2 4. ความ
ปลอดภยั

2 4 1.  จ านวนอบุติัเหตุที่
เกดิขึ้นในหอ้งปฏบิติัการ
ไม่เกนิ 1 คร้ัง/ป ี
2.  มูลค่าความเสียหายที่
เกดิขึ้นจากอบุติัเหตุไม่เกนิ
 20,000 บาท/ป ี      
3. ไม่เกดิการร้องเรียน
จากภายนอก

1) เผยแพร่คู่มือแนวทางความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏบิติัการใหแ้ก่
บคุลากรในส านักงานวิจัยฯและบุ
คลาภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ    
                                          
                                          
                                          
                       2) 
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจัดเกบ็
และท าลายสารเคมีใน
หอ้งปฏบิติัการ            
                                          
       3) จัดกจิกรรมการตรวจ
ประเมิน    5ส ทุกปีๆ  ละ 1 คร้ัง

งาน
หอ้งปฏบิติัการ
วิจัย

YELLOW ปานกลาง



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

วิจัย  หลัก  สร้างงานวิจัย
สุขภาพระดับแนว
หน้าแบบผสมผสาน 
เพือ่สร้างสรรค์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
รวมทั้งแกไ้ขปญัหา
และพฒันาการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

อาจารยแ์พทย/์ 
แพทย/์ นักวิจัยรุ่น
ใหม่ใหค้วามส าคัญ
หรือมีผลงานวิจัยไม่
มาก

 Operational  
Risk

อาจารยแ์พทย/์ แพทย/์
 นักวิจัยรุ่นใหม่ให้
ความส าคัญกบังานวิจัย
ไม่มาก อาจมาจากไม่มี
เวลา ไม่ทราบข้อมูลใน
เร่ืองการสนับสนุนการ
วิจัยที่คณะฯจัดให ้
รวมถึงช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่ทั่วถึง

มีผลงานวิจัยไม่มาก 2 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 4 จ านวนโครงการและ
จ านวนผู้วิจัยที่เข้ามาใช้
บริการหน่วยวิจัยทาง
คลินิก เพิม่ขึ้น 20%

1. ประชาสัมพนัธ์หน่วยวิจัย
ทางคลินิกมากขึ้น เช่น 
Website, บอร์ดติดประกาศ
เปน็ระยะ  ทาง Intranet 
รามา, แผ่นพบั(Brochure)
2. เข้าร่วมโครงการต่างๆ ใน
ส านักงานวิจัย เพือ่
ประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงาน/
ภาควิชาต่างๆ ในคณะฯ

1) พฒันา Website และจัดท า
แผ่นพบั (Brochure)
2) จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ "การ
วิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)"
3) จัดอบรมการใช้งาน "โปรแกรม
การบริหารจัดการข้อมูล 
(OMERET)"
4) จัดอบรมโครงการ TCTR 
5) เข้าร่วมโครงการพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนด้านการ
วิจัยเพือ่การพฒันาองค์กร

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

งานสนับสนุน
การวิจัย
ทางคลินิก

YELLOW  ปานกลาง

 สร้างงานวิจัย
สุขภาพระดับแนว
หน้าแบบผสมผสาน 
เพือ่สร้างสรรค์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
รวมทั้งแกไ้ขปญัหา
และพฒันาการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

 หลักวิจัย ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

1. ท าใหค้ณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดีเสีย
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
 และความน่าเชื่อถือ
2. ผู้วิจัยไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้
ส าเร็จ ถูกฟอ้งร้อง 
และถูกเพกิถอนใบ
ประกอบโรคศิลป
3. ผู้เข้าร่วมวิจัย
ได้รับอนัตรายจาก
การเข้าร่วม
โครงการวิจัย

1. ผู้วิจัยไม่ได้ขออนุมัติ
จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน
2. ผู้วิจัยไม่ได้ขอความ
ยนิยอมจากผู้เข้าร่วม
วิจัย 
3. ผู้วิจัยไม่ได้ด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนที่ได้ขอ
อนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
4. ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่พงึ
พอใจ/ ไม่ได้รับความ
ปลอดภยัจากการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย

 Compliance  
Risk

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ถูกฟอ้งร้องจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

มาตรฐาน
จริยธรรมและ
การทดลองใน
มนุษย์

 - ความเส่ียงใหม่      
    - ผ่านความ
เหน็ชอบจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
คณะฯ 1/57 (28 ม.ค.
 57)

 สูงมาก553.2 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-ถูก
ฟอ้งร้อง/
ร้องเรียน

1 งานสนับสนุน
การวิจัย
ทางคลินิก

YELLOW1. พฒันาWebsite ,ระบบการ
ลงทะเบยีน ข้อมูลเพือ่ขอรับการ
พจิารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจัยในคน 
(E-Submission) และจัดท าแผ่น
พบัsoj;p (Brochure)
2. เปน็วิทยากรใหค้วามรู้ 
ค าแนะน าในการยืน่ขอรับการ
พจิารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน
3. จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ การ
วิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)
4. จัดอบรมโครงการ การ
ลงทะเบยีน งานวิจัยทางคลินิกใน
ฐานข้อมูลสาธารณะที่พฒันาโดย
คนไทย (TCTR)
5. เข้าร่วมโครงการพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนด้านการ
วิจัยเพือ่การพฒันาองค์กร
6. พจิารณาโครงการด้วยความ
ละเอยีดรอบคอบ โปร่งใส โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย ตามแนวปฏบิติัของ
เฮลซิงกิ

1. ประชาสัมพนัธ์หน่วยวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในคนให้
เปน็ที่รู้จัก เช่น Website, 
บอร์ดติดประกาศ,ทาง 
Intranet รามา,แผ่นพบั 
(Brochure)
2. ใหค้ าปรึกษา แนะน า 
ตรวจเอกสาร และอ านวย
ความสะดวกในการยืน่ขอรับ
การพจิารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน
3. พจิารณาโครงการด้วย
ความละเอยีดรอบคอบ 
โปร่งใส โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผู้เข้าร่วมวิจัย 
ตามแนวปฏบิติัของเฮลซิงกิ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 
(อาสาสมัคร) ที่ร้องเรียน
มายงัหน่วยจริยธรรมการ
วิจัยในคน = 0%



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. ความล่าช้าของการ
ก าหนดโครงสร้างศูนย์
ความเปน็เลิศใน
โครงสร้างคณะฯอยา่ง
เปน็ทางการ
2. การขาดแคลน
บคุลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ
ตามที่ต้องการ             
              2.1 
บคุลากรลาออก
เนื่องจาก ค่าตอบแทน
ต่ ากว่าภาคเอกชน

2.2 การไม่สามารถสรร
หาบคุลากรที่เหมาะสม
ตามที่ต้องการ             
               2.3 การไม่
สามารถพฒันาบคุลาก 
รเพือ่รองรับศูนยค์วาม
เปน็เลิศ
3.บคุลากรที่มีสมรรถนะ
เหมาะสม ไม่ได้รับการ
สนับสนุนใหรั้กษาและ
พฒันาความ สามารถ
อยา่งต่อเนื่อง

บริการ
สุขภาพ

 หลัก  เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

การเกดิเหตุการณ์
ความเสียหายชนิดที่
ควรจะปอ้งกนัได้ 
(Preventable 
Event) เปน็ผลท าให้
โรงพยาบาลต้องให้
การเยยีวยาผู้ปว่ย
และครอบครัว

 Operational  
Risk

 1.การขาดความรู้ 
ทักษะ และความ
ช านาญที่จ าเปน็เรือง
ความปลอดภยัของ
ผู้รับบริการ (Patient 
safety)
2.การละเลยไม่ปฏบิติั
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือมาตรฐานการดูแล
ผู้ปว่ย

 1. คณะฯ ต้อง
สูญเสียทรัพยากรใน
การเยยีวยา
ผู้รับบริการ            
2. การเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร

3 3.1 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-มี
ผลกระทบต่อ

2 6 จ านวนความเส่ียง/
เหตุการณ์ ZERO EVENT
 หรือ NEVER EVENT ที่
เกดิขึ้น
( ZERO EVENT หรือ 
NEVER EVENT = 0)

1. การทบทวนเหตุการณ์โดย
ใช้ Root cause anlysis
2. การก าหนดเข็มมุ่งด้าน
ความปลอดภยัของ
ผู้รับบริการ 
3. การรณรณรงค์เร่ือง Hand
 Hygiene

การบริการจัดการความเส่ียงเชิงรุก
 -Simple                               
           - Surgical safety 
checklist                   - Hand 
hygiene promotion

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

รองคณบดีฝ่าย
บริการและทีม
บริหาร
โรงพยาบาลและ
ศูนยก์ารแพทย์
สิริกต์ิิ

YELLOW ปานกลาง

จ านวนศูนยค์วามเปน็เลิศ
ระดับเอเชียที่ถูกจัดต้ังขึ้น 
 (6 ศูนยภ์ายในป ีพ.ศ. 
2558)

1. กรรมการโครงสร้างคณะฯ
 พจิารณาความเหมาะสม
ของการจัดต้ังศูนยค์วามเปน็
เลิศ    2. กรรมการ
งบประมาณพจิารณาการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร      
                     3. การเพิม่
ศักยภาพคลินิกอาจารยแ์พทย์
เพือ่สร้างรายได้ใหบ้คุลากร   
                      4. การ
ปรับอตัราค่าตอบแทน
บคุลากรและการก าหนดการ
ใหโ้บนัส

1. การปรับโครงสร้างศูนยค์วาม
เปน็เลิศกบัศูนยส์นับสนุนพนัธกจิ

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบด้าน
โครงสร้างคณะฯ

RED เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

การจัดต้ังศูนยค์วาม
เปน็เลิศ (Center of 
Excellence) ใน
สาขาที่จ าเปน็ของ
ประเทศ ไม่เปน็ไป
ตามเปา้หมายที่
ก าหนดไว้ในแผน
ยทุธศาสตร์

 Startegic  
Risk

ความล้มเหลวของ
การจัดต้ังศูนยค์วาม
เปน็เลิศตามแผนที่
วางไว้

3 15 จ านวนศูนย์
ความเปน็
เลิศที่มี
ผลการรักษา
ในระดับ
เอเชียและ
สามารถ
พฒันาสู่
ศูนยค์วาม
เปน็เลิศครบ
วงจร(From
 Center of 
Excellence 
to 
Comprehen
sive Center 
of 
Excellence)

บริการ
สุขภาพ

 หลัก 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

5 สูงมาก



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

บริการ
สุขภาพ

 หลัก  เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

พรบ. วิชาชีพ
เวชกรรม 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมต้องรักษา
จริยธรรมแหง่
วิชาชีพเวชกรรม 
ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคับแพทยสภา

การถูกร้องเรียนหรือ
ฟอ้งร้องจากความผิด
 พลาดของ
กระบวนการ
รักษาพยาบาลจน
เร่ืองถูกน าไปออกส่ือ
สาธารณะหรือเปน็
คดีขึ้นสู่ศาลจนถูก
ตัดสินว่าผิดและ
น าไปสู่ความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์และการ
ชดใช้เปน็ตัวเงิน

 Compliance  
Risk

1.การผิดพลาดของ
กระบวนการ
รักษาพยาบาลและ
น าไปสู่เหตุการณ์ระดับ 
Zero Event หรือ 
Never  Event        
2.ความล่าช้าของ
กระบวนการรับรู้ปญัหา
ของผู้บริหารและน าไปสู่
กระบวนการเยยีวยาที่
ล่าช้า

 - ถูกฟอ้งร้องส่งผล
ต่อชื่อเสียงของคณะฯ
 - จ่ายเงินค่าชดเชย
กรณีแพค้ดี

3 3.2 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-ถูก
ฟอ้งร้อง/
ร้องเรียน

3 9 1.1 จ านวนเหตุการณ์
ระดับ  Zero Event หรือ 
 Never  Event  ในรอบ 
1 ป ีเปน็ 0
2.1 จ านวนการถุก
น าเสนอข่าว โดยส่ือ
สาธารณะ เปน็ 0  2.2
จ านวนเร่ืองที่ผู้ปว่ย/ญาติ
 ฟอ้งร้องต่อศาล
2.3 จ านวนคดีที่ขึ้นสู่ศาล
และถูกตัดสินท าผิด เปน็ 0

1. การก าหนดมาตรการ
ปอ้งกนัเหตุการณ์ ZERO 
EVENT หรือ NEVER EVENT 
2. ระบบรายงานความเส่ียง
ออนไลน์ถึงผู้บริหาร
3. ระบบรายงานเร่ือง
ร้องเรียนและ Incedent 
Report ของคณะฯ

1. กระบวนการรายงานเหตุการณ์
ที่เปน็ความเส่ียงและมีแนวโน้มว่า
จะถูกฟอ้งร้องกอ่นผู้ปว่ยร้องเรียน
2. กระบวนการเยยีวยาผู้รับบริการ

1. ตุลาคม 
2557-กนัยายน 

2558
2. ตุลาคม 

2557-กนัยายน 
2558

1. รองคณบดี
ฝ่ายบริการและ
งานคุ้มครอง
ผู้รับบริการฯ
2. ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
รามาธิบดีและ
งานคุ้มครอง
ผู้รับบริการ

YELLOW  สูง  - ความเส่ียงเดิม       
                - ผ่าน
ความเหน็ชอบจากมติ
ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)

บริการ
สุขภาพ

 หลัก  เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

มาตรฐาน
วิชาชีพผู้
ประกอบ
วิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ 
2545

 - บนัทึกเวช
ระเบยีนอยา่ง
ถูกต้องเปน็ระบบ 
และต่อเนื่องโดยใช้
แนวทาง
มาตรฐานสากล
- มีความรู้ความ
เข้าใจใจแนว
ทางการบนัทึกเวช
ระเบยีนส าหรับ
แพทย์

คณะฯไม่ปฏบิติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพเวช
กรรม โดนไม่ระบขุ้อ
บง่ชี้การใช้ยาในเวช
ระเบยีนคนไข้

 Compliance  
Risk

1. แพทยล์ะเลยการลง
ข้อมูลยาในเวชระเบยีน
2. จ านวนคนไข้มีมาก 
ท าใหไ้ม่มีเวลาลงข้อมูล
ในเวชระเบยีน

ถูกกรมบญัชีกลาง
เรียกเงินคืน

3 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน

1 3 มูลค่าจ านวนเงินที่คณะฯ
 คืนใหก้บักรมบญัชีกลาง  
 เปา้หมาย  น้อยกว่า 0.5
 % ของรายได้ที่ได้รับใน
ปทีี่ผ่านมา

การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบนัทึกเวชระเบยีน 
(โดยการสุ่มตรวจ)

มาตรการใหแ้พทยผู้์ส่ังยาชดใช้เงิน
ใหก้บัคณะฯ เมื่อถูก
กรมบญัชีกลางรียกคืนเงิน 
เนื่องจากไม่ปฏบิติัตามมาตรฐาน
วิชาชีพของการบนัทึกเวชระเบยีน

ตุลาคม2557 -
กนัยายน2558

รองคณบดีฝ่าย
บริการและ
หวัหน้าภาควิชา

YELLOW ต่ า  - ความเส่ียงใหม่      
    - ผ่านความ
เหน็ชอบจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
คณะฯ 1/57 (28 ม.ค.
 57)



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. อาจเกดิผล
กระทบต่อการท า 
PA ของภาควิชากบั
คณะฯ
2. อาจท าใหจ้ านวน
ของการจัดประชุม 
อบรมทางวิชาการ
ลดลงและไม่เปน็ไป
ตาม KPI ที่คณะฯ
ก าหนด

3. ไม่สามารถจัด
ประชุมอบรมได้
ตามที่หน่วยงาน
เสนอมาได้ทั้งหมด

สูง3 9 1. มีโครงการนอกแผนไม่
เกนิร้อยละ 5 ของ
โครงการทั้งหมด ที่ไม่
สามารถด าเนินการได้

1. จัดท าการส ารวจโครงการ
จัดประชุม อบรมทางวิชาการ
 เปน็ประจ าทุกปี
2. ระบเุง่ือนไขในการรับจัด
ประชุม อบรมใหห้น่วยงาน
ทราบ

1. จัดท าการส ารวจโครงการจัด
ประชุม อบรมทางวิชาการ เปน็
ประจ าทุกปี
2. แจ้งเง่ือนไขในการรับจัดประชุม
 อบรมใหห้น่วยงานทราบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริการวิชาการ
3. สรุปแผนการจัดประชุม อบรม 
ในแต่ละเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพือ่
รับทราบและอนุมัติแผน

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

งานบริการ
วิชาการ

YELLOW หลัก  เปน็แหล่งเรียนรู้
ด้านสุขภาพชั้นน า

ไม่สามารถจัด
โครงการที่หน่วยงาน
เสนอขอมาได้ทั้งหมด
 เนื่องจากเปน็
โครงการนอกแผน

 Operational  
Risk

1. ช่วงเวลาที่ให้
ด าเนินการจัดเปน็ช่วงที่
ตรงกบัการจัดโครงการ
อืน่ในแผนอยูแ่ล้ว
2. สถานที่จัดประชุมไม่
ว่าง
3. เจ้าหน้าที่ไม่เพยีงพอ 
เนื่องจากมีการวางแผน
งานใหเ้จ้าหน้าที่
รับผิดชอบโครงการตาม
แผนอยูแ่ล้ว 

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

บริการ
วิชาการสู่
สังคม
(บริการ
วิชาการ)

8 จ านวนข้อร้องเรียนไม่เกนิ
 10%ของผลงานทาง
วิชาการต่อปี

อบรม/ ส่ือสารท าความเข้าใจ
เร่ืองการขอผลงาน เช่น จัด
อบรมการเขียนต าราทาง
วิชาการ

จัดการประชุม อบรมเกีย่วกบัการ
กา้วสู่ต าแหน่งทางวิชาการอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยแยกระดับ ผศ., รศ. 
และ ศ. และระดับเจ้าหน้าที่
ปฏบิติังาน เพือ่ความชัดเจนใน
การท าความเข้าใจในแต่ละกลุ่ม

ปงีบประมาณ 
2558

(ก าลังอยู่
ระหว่างวางแผน
ด าเนินการ และ
จะแจ้งช่วงเวลา
ใหท้ราบอกีคร้ัง

หนึ่ง)

บริการ
วิชาการสู่
สังคม
(บริการ
วิชาการ)

 หลัก  เปน็แหล่งเรียนรู้
ด้านสุขภาพชั้นน า

ข้อก าหนดการ
ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ขาดกระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผลงาน
วิชาการกอ่นการ
ตีพมิพท์ี่มี
ประสิทธิภาพ

 Compliance  
Risk

กระบวนการที่มีอยูไ่ม่
สามารถตรวจสอบการ
ลอกบทความหรือ
ผลงานของผู้อืน่พบ

1.ถูกฟอ้งร้องจาก
เจ้าของผลงาน
2. ถูกลงโทษจาก
มหาวิทยาลัย

งานบริการ
วิชาการ

YELLOW สูง  - ความเส่ียงใหม่      
    - ปรับความเส่ียง
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)

2 3.2 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-ถูก
ฟอ้งร้อง/
ร้องเรียน

4



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1.จ านวน
นโยบาย 
สุขภาพหรือ
การเปน็ต้น 
แบบด้าน
สุขภาพที่
คณะฯ มี
ส่วนส าคัญ
ในการ
ผลักดันใหเ้กดิ

2.จ านวน
รางวัลของ
โครงการ 
นวัตกรรมสู่
สังคมที่ได้รับ
ระดับชาติ 
หรือได้รับ
การยกยอ่ง
ว่าเปน็
ประโยชน์
ต่อสังคม/
ประเทศชาติ

บริการ
วิชาการสู่
สังคม
(สร้างเสริม
สุขภาพ)

 หลัก  เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

การรับฟงัเสียงของ
ผู้รับบริการ/การ
รายงานข้อมูล/การ
เชื่อมโยงข้อมูลจาก
แต่ละหน่วยงานยงัไม่
สมบรูณ์/เข้มแข็งพอ

 Operational  
Risk

1. เนื่องจากมีกลุ่ม
ผู้รับบริการที่
หลากหลายและการ
ระบผูุ้รายงานข้อมูลที่ไม่
ชัดเจน
2. การสร้างความ
ตระหนัก/เหน็
ความส าคัญของการ
รายงานข้อมูล

1. ไม่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ/การ
รายงานข้อมูลได้
ครบถ้วน
2. ข้อมูลที่ได้ไม่ตรง
ตามความต้องการ
และครอบคลุมทุก
ด้าน

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 3 มีเครือข่าย/หน่วยงานที่
ด าเนินกจิกรรม/โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพใน
หน่วยงาน (อยา่งน้อยปลีะ
 1 หน่วยงาน)

1. สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกจิกรรม/
โครงการด้านสร้างเสริม
สุขภาพ
2. จัดประชุม/อบรม/
กจิกรรมที่สร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมด้าน
การดูแลสุขภาพ
3. น าเสนอบคุคลต้นแบบใน
งานมหกรรมคุณภาพ
4. ประชาสัมพนัธ์โครงการ/
กจิกรรมด้านสร้างเสริม
สุขภาพ
5. สร้างส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพ

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกจิกรรม/โครงการด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ
2. จัดประชุม/อบรม/กจิกรรมที่
สร้างความตระหนักและส่งเสริม
ด้านการดูแลสุขภาพ
3. น าเสนอบคุคลต้นแบบในงาน
มหกรรมคุณภาพ
4. ประชาสัมพนัธ์โครงการ/
กจิกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ
5. สร้างส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

รองคณบดีฝ่าย
สร้างเสริม
สุขภาพและ
วัฒนธรรม/งาน
สร้างเสริมสุขภาพ

YELLOW ต่ า

บริการ
วิชาการสู่
สังคม
(สร้างเสริม
สุขภาพ)

 หลัก  เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

ไม่ได้รับรายงาน
ข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กจิกรรมที่
น าไปสู่จ านวน
นโยบายสุขภาพและ
จ านวนรางวัล
นวัตกรรม

 Startegic  
Risk

ระบบการรายงานข้อมูล
ยงัไม่สมบรูณ์/เข้มแข้งพอ

ไม่เกดิการพฒันาใน
ระบบของการ
รายงาน/จ านวน
นโยบายสุขภาพ,
จ านวนนวัตกรรมไม่
บรรลุตามเปา้หมาย
ที่ต้ังไว้และไม่ทราบ
จ านวนที่แท้จริง

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 3 1.จ านวนนโยบายสุขภาพ
หรือการเปน็ต้นแบบด้าน
สุขภาพที่คณะฯ มีส่วน
ส าคัญในการผลักดันให้
เกดิ (อยา่งน้อยปลีะ 1 
เร่ือง)
2.จ านวนรางวัลของ
โครงการ นวัตกรรมสู่
สังคมที่ได้รับระดับชาติ
หรือได้รับการยกยอ่งว่า
เปน็ประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติ (อยา่งน้อย
ปลีะ 2 รางวัล)

1. สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกจิกรรม/
โครงการด้านสร้างเสริม
สุขภาพ
2. เชิญหน่วยงานที่ด าเนิน
กจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
มาน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพและวัฒนธรรม,งาน
มหกรรมคุณภาพ

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกจิกรรม/โครงการด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ
2. เชิญหน่วยงานที่ด าเนิน
กจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มา
น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
และวัฒนธรรม,งานมหกรรม
คุณภาพ
 3. จัดอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัการ
ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (PIS)  ปลีะ
 1 คร้ัง
4. จัดท าคู่มือการ ปฏบิติังาน (WI)
 โปรกรมฐานข้อมูลหลักรวม (PIS)

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2560

รองคณบดีฝ่าย
สร้างเสริม
สุขภาพและ
วัฒนธรรม/งาน
สร้างเสริม
สุขภาพ/งาน
นโยบายและแผน

YELLOW  ต่ า



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. จัดอบรม/กจิกรรมที่
สอดคล้องกบัความต้องการ 
เพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
ระหว่างกลุ่มและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
2. การปรับรูปแบบของ
กจิกรรมใหม้ีความเหมาะสม
และตรงกบักลุ่มเปา้หมาย/
ประเมินผลจากการสังเกตุ
และทบทวนกลุ่มในการจัด
กจิกรรมเพือ่หาช่องทางและ
กาสพฒันา

รองคณบดีฝ่าย
สร้างเสริม
สุขภาพและ

วัฒนธรรม/งาน
สร้างเสริมสุขภาพ

YELLOW สูง3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 9 1.มีจ านวนผู้รับบริการ/
เครือข่ายใหม่เกดิขึ้น 
(อยา่งน้อย 1 หน่วยงาน)
2.ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการมากกว่าร้อย
ละ 80
3.ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการตรงตามความ
ต้องการมากกว่าร้อยละ 
80

3. สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกจิกรรม/
โครงการด้านสร้างเสริม
สุขภาพ

1. จัดอบรม/กจิกรรมที่สอดคล้อง
กบัความต้องการ เพือ่สร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างกลุ่มและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
2. การปรับรูปแบบของกจิกรรม
ใหม้ีความเหมาะสมและตรงกบั
กลุ่มเปา้หมาย/ประเมินผลจาก
การสังเกตุและทบทวนกลุ่มในการ
จัดกจิกรรมเพือ่หาช่องทางและ
การพฒันา
3. สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกจิกรรม/โครงการด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

บริการ
วิชาการสู่
สังคม
(สร้างเสริม
สุขภาพ)

 หลัก  เปน็ผู้น าในการ
รณรงค์และชี้น า
สังคมด้านสร้างเสริม
สุขภาพของประเทศ

การสร้างความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพของ
ผู้รับบริการยงัไม่บรรลุ
เปา้หมาย

1. เนื่องจากมีกลุ่ม
ผู้รับบริการที่หลากหลาย
2.กลุ่มผู้รับบริการไม่
เหน็ความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพอยา่งต่อเนี่อง

 Operational  
Risk

.ไม่เกดิการสร้าง
เสริมสุขภาพอยา่ง
ยัง่ยนื



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ทรัพยากร
บคุคล

สนับสนุน - บคุลากรในต าแหน่ง
ด้านวิชาชีพเฉพาะมี
อตัราการลาออกสูง

 Operational  
Risk

1. อตัราก าลังไม่
สอดคล้องกบัภาระงาน
2. การบริหารงาน/
กระบวนการท างาน
ภายในหน่วยงานยงัขาด
ประสิทธิภาพ
3. เปน็ต าแหน่งที่
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

บคุลากรลาออกจาก
งาน/ไม่ต่อสัญญาจ้าง

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 9 อตัราการลาออก/ ไม่ต่อ
สัญญาจ้างของบคุลากร
สายวิชาชีพเฉพาะ น้อย
กว่าร้อยละ 5

1) ด าเนินการส ารวจปริมาณ
งาน และกระบวนการการ
ท างาน ในต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ ตามภาควิชา/ฝ่าย/
งาน ต่างๆ   2) กระบวนการ
 Exit Interview เพือ่หา
สาเหตุการลาออก

1) วิเคราะหป์ริมาณงาน และ
กระบวนการการท างาน (Work 
load)เพือ่วางแผนอตัราก าลังให้
สอดคล้องกบัปริมาณงาน และ
กระบวนการท างาน
 2) วิเคราะหส์าเหตุการลาออก
และวางแผนด าเนินการเชิงรุก 
3) การส ารวจความผูกพนัของ
บคุลากร (Employee 
Engagement)

ตุลาคม 2557 - 
มีนาคม.2558

งานบริหารและ
กลยทุธ์
ทรัพยากรบคุคล
ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

YELLOW สูง

1. บคุลากรไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการต่างๆ /
ได้รับล่าช้า เช่น 
สิทธิการ
รักษาพยาบาลของ
ตนเอง และญาติ
สายตรง เปน็ต้น
2.มีผลกระทบต่อ
ระบบการ
ก าหนดการเข้า – 
ออก พืน้ที่ (Access 
control)และระบบ
อาคารจอดรถ
(Parking System) 
ของบคุลากร  เปน็ต้น
3. เกดิความคาด
เคล่ือนของข้อมูลใน
การน าข้อมูล ไปใช้ 
เช่นการสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ,การน าข้อมูล
ไปใช้ในการวิเคราะห์
เพือ่จัดท าแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ 
เปน็ต้น

ทรัพยากรบคุคล 3 9 ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง 
สมบรูณ์ ร้อยละ 100

แจ้งขอความร่วมมือจาก
บคุลากรในการส่งเอกสารที่
เปน็ปจัจุบนัมายงัฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล

1) พฒันาระบบ HR i-Services 
ใหม้ีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ต่อความต้องการในการใช้งานให้
มากขึ้น โดยบคุลากรสามารถ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวใหเ้ปน็
ปจัจุบนัได้ทันที 
2) จัดท าเอกสารวิธีการปฏบิติังาน 
(Work Instruction) เพือ่ใหผู้้ลง
ฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบ
กระบวนการลงข้อมูลที่ถูกต้อง

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

งานบริหารและ
กลยทุธ์
ทรัพยากรบคุคล
ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

สนับสนุน ฐานข้อมูลบคุลากรยงั
ไม่สมบรูณ์และเปน็
ปจัจุบนั

 Operational  
Risk

1.  บคุลากรไม่แจ้งหรือ
ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลส่วนบคุคลใหเ้ปน็
ปจัจุบนั เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูล
2. การบนัทึกข้อมูลมี
ความคลาดเคล่ือน/ไม่
ถูกต้อง

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

- GREEN สูง



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. บคุลากร
ด าเนินงานไม่เปน็ไป
ตามแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกนั 
2. เกดิความ
ผิดพลาดใน
กระบวนการท างาน
3. บคุลากรที่ต้อง
ปฏบิติังานแทน ไม่
สามารถปฏบิติังานได้

1. บคุลากรสามารถ
ปฏบิติังานได้อยา่งถูกต้อง
 และเปน็มาตรฐาน
เดียวกนั
2. ผู้รับบริการมีความพงึ
พอใจต่อการใหบ้ริการที่
ถูกต้องและเปน็มาตรฐาน
เดียวกนัมากกว่าร้อยละ 
80                            
      3.การลดขั้นตอน/
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

 4.ไม่สามารถ
วิเคราะหแ์ละ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏบิติังานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

   4.บคุลากรสามารถ
ปฏบิติังานแทนกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

1. ด าเนินการชี้แจงภาควิชา 
หน่วยงานต่าง ๆ ถึงหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏบิติังาน ทุกรอบการประเมินฯ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบคุคล น าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้าง
แบบฟอร์มการประเมินเพือ่ความ
สะดวกในการแจ้งและจัดเกบ็ผล
การประเมิน

 3.สุ่มส ารวจแบบประเมินผลการ
ปฏบิติังานฉบบัสมบรูณ์จาก
ภาควิชา/หน่วยงาน ต่างๆ เพือ่
ตรวจสอบกระบวนการการ
ประเมินผลการปฏบิติังานว่า
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏบิติังานหรือไม่

ตุลาคม 2557 - 
มีนาคม 2558

เร่ิมด าเนินการจัดท าเอกสาร
วิธีปฏบิติังาน (Work 
Instruction)/คู่มือการ
ปฏบิติังาน (Work Manual)

1) จัดท าเอกสารวิธีปฏบิติังาน 
(Work Instruction)/คู่มือการ
ปฏบิติังาน (Work Manual) ให้
ครบทุกกระบวนการปฏบิติังาน   
2) ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานอยา่ง
สม่ าเสมอตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพ เช่น TQA เปน็ต้น

1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

4 16ทรัพยากร
บคุคล

สนับสนุน - ขาดเอกสารวิธี
ปฏบิติังาน (Work 
Instruction)/คู่มือ
การปฏบิติังาน (Work
 Manual)

 Operational  
Risk

1.บคุลากรยงัไม่ได้จัดท า
เอกสารวิธีปฏบิติังาน 
(Work Instruction)/
คู่มือการปฏบิติังาน 
(Work Manual) ที่เปน็
มาตรฐานในการ
ปฏบิติังาน

4 งานบริหารและ
กลยทุธ์
ทรัพยากรบคุคล
ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

GREEN สูงมาก

ทรัพยากร
บคุคล

สนับสนุน - ข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยมหิ
ดล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏบิติังาน
ของ
ผู้ปฏบิติังานใน
มหาวิทยาลัยมหิ
ดล พ.ศ.2555

ถูกฟอ้งร้องจาก
บคุลากรกรณีการไม่
ปฏบิติัตามแนว
ทางการประเมินผล
การปฏบิติังาน
ประจ าปี

 Compliance  
Risk

1.บคุลากรไม่ได้รับการ
แจ้งผลการประเมินการ
ปฏบิติังานจากหน่วยงาน
 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏบิติังาน
2.บคุลากรรู้สึกไม่ได้รับ
ความเปน็ธรรมจากการ
ประเมินผลการ
ปฏบิติังาน

เกดิข้อร้องเรียนด้าน
การประเมินผลการ
ปฏบิติังาน ภายใน
ภาควิชา/หน่วยงาน

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย
3.2 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร -ถูก
ฟอ้งร้อง/
ร้องเรียน

3 9 จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
การด าเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏบิติังานจากบคุลากร
เท่ากบั 0

จัดท าหนังสือแจ้งภาควิชา 
หน่วยงานต่าง ๆ ถึง
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏบิติังาน 
ทุกรอบการประเมินฯ

ทุกรอบการ
ประเมิน
ตุลาคม-มีนาคม 
และ เมษายน-
กนัยายน

งานบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 
ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

GREEN สูง  - ความเส่ียงใหม่      
    - ปรับความเส่ียง
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สารสนเทศ สนับสนุน - 1.ความปลอดภยัทาง
สารสนเทศยงัไม่ได้
มาตรฐานขั้นสูงสุด
ของกระทรวง
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

 Startegic  
Risk

1.การปรับปรุงส่งผล
กระทบกบัระบบงาน
และการท างานผู้ใช้งาน

1.ขาดประสิทธิภาพ
ในเร่ืองความ
ปลอดภยัทาง
สารสนเทศ    2.
ข้อมูลผิดพลาด สูญ
หายจากการถูกเจาะ
ระบบ

4 1.2 
ประสิทธิผล-
ระยะเวลา
การ
หยดุชะงัก
ของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 8 ระยะเวลาที่ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล
ใช้การไม่ได้ต้องไม่เกนิ
ร้อยละ 0.5 หรือ ไม่เกนิ 3
 คร้ังต่อปี

1.ปรับปรุงโครงสร้าง Data 
Center  และ 
Infrastructure ใหไ้ด้
มาตราฐาน ISO

1.ปรับปรุงโครงสร้าง Data 
Center  และ Infrastructure ให้
ได้มาตราฐาน ISO

ขยายเวลาที่
ก าหนด

ระยะเวลาเดิม 
ต.ค.56 - ก.ย.57
 เปน็ ต.ค.57 - 

ก.ย.58

ส่วนงาน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน
สารสนเทศ

YELLOW สูง

สารสนเทศ สนับสนุน - การใหบ้ริการไม่มี
ประสิทธิภาพหรือ
ท างานไม่ได้จาก
พฒันาระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาลมี
ข้อผิดพลาด

 Operational  
Risk

1.ขั้นตอนหรือวิธีปฏบิติั
ในการพฒันาหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงระบบงาน
มีการควบคุมที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

1.การใช้งานหรือการ
ใหบ้ริการจากพฒันา
ระบบงานสารสนเทศ
โรงพยาบาลมี
ข้อผิดพลาด

4 1.2 
ประสิทธิผล-
ระยะเวลา
การ
หยดุชะงัก
ของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 16 การ Deploy ระบบไปใช้
งานจะต้องมีข้อผิดพลาด
ในการพฒันาและการ 
Deploy ไม่เกนิร้อยล่ะ 5
หรือไม่เกนิ 2 คร้ังต่อปี

การใช้กระบวนการมาตรฐาน
ด้านการพฒันาซอฟท์แวร์
(CMMI)

การใช้กระบวนการมาตรฐานด้าน
การพฒันาซอฟท์แวร์(CMMI)

ตุลาคม 2556 - 
กนัยายน 2558

งานเวช
สารสนเทศคลินิก

YELLOW สูงมาก

สารสนเทศ สนับสนุน - ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลใช้การ
ไม่ได้โดยไม่ได้
วางแผนล่วงหน้า

 Operational  
Risk

1.ขั้นตอนหรือแนว
ทางการปฏบิติังานใน
การควบคุมการ
ปฎบิติังานและการ
รักษาความปลอดภยั
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ      
2. การเติบโตของ
ระบบงานเร็วกว่าที่
คาดการณ์ไว้

1.ระยะเวลาที่ระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาลใช้งาน
ไม่ได้

4 1.2 
ประสิทธิผล-
ระยะเวลา
การ
หยดุชะงัก
ของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 16 ระบบสารสนเทศจะต้อง
มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัข้อมูล และวิธิ
ปฏบิติัในการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลไม่น้อยกว่า 
ร้อยล่ะ 90

การใช้กระบวนการมาตรฐาน
ด้าน ISO/IEC 20000:2011

การใช้กระบวนการมาตรฐานด้าน 
ISO/IEC 20000:2011

สิงหาคม 2557 -
 สิงหาคม 2558

งานโครงสร้าง
พืน้ฐาน
สารสนเทศ

YELLOW สูงมาก



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

OVERALL
1. ข้อมูลมีหลายแหล่ง 
2.User กรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน
 (2.1 กระบวนการ
ท างานแต่ละที่ไม่
เหมือนกนั 
Application เด่ียวกนั 
วิธีการกรอก ข้อมูล
ต่างกนั  2.2 ผู้ใช้งาน 
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 บาง Fill) 

BI Team
ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่เกนิ 5
 %

BI Team
1. ตรวจสอบข้อมูลกอ่น าเข้า
2. ประสานงานกบั Data 
Owner (งนเวชสารสนเทศ
คลินิก และงานสารสนเทศ
เพือ่การบริหาร)ในการ 
Clean up ข้อมูล

1. .ให ้User เทียบรายงานที่ 
Generate จากระบบ กบัรายงาน
 Manual
2. ใช้ ETL Server ส าหรับจัดการ
ข้อมูลต้นทางใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
เดียวกนั

ต.ค.-57 งานสารสนเทศ
คลังข้อมูล

ปานกลาง  - ความเส่ียงใหม่      
                  - ปรับ
ความเส่ียงตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
คณะฯ 1/57 (28 ม.ค.
 57)

HIS
1. ระบบ HIS มีปญัหา 
(ทั้ง Software 
Hardware 
Infastructure) 
2. User กรอกข้อมูลผิด 
3. แหล่งข้อมูล Input 
ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูล
บคุลากร ข้อมูลราคายา

HIS
ข้อมูลผิดพลาดจาก 
Application Error ไม่
เกนิ 3 %

HIS
1. พฒันา Process  
Software โดยใช้ 
Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) 
2. พฒันาความปลอดภยัของ
ข้อมูล โดยใช้ มาตรฐาน ISO
3. จัดซ้ือเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ

1. จัดระเบยีบ Web service โดย
การก าหนด Server กลาง เพือ่ให้
สามารถแยกได้ว่าข้อมูลมาจาก 
Internal หรือ Third Party
2. ปรับ Fox pro เปน็ Web 
Service 
3. ออกแบบ Infrastructure ให้
เปน็มาตรฐานเดียวกนัโดยการกัน้
 Network
4.จ ากดัช่วงเวลาในการดึงข้อมูล
ของ User

มี.ค.-58 งานเวช
สารสนเทศคลินิก

ปานกลาง

ข้อมูลที่ได้เพิม่เติม
1. ในขณะนี้ระบบ BI 
ได้ซ้ือ Serverส าหรับ
ดึงข้อมูลจากระบบ 
SAP มาใช้ในเปน็
ข้อมูลในระบบ BI จาก
เมื่อกอ่น SAPจะเปน็
คนตรวจสอบข้อมูล
และดึงข้อมูลส่งให้
ระบบBI โดยตรง
2.SAPจะมีการ
ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบทุกวันอยูแ่ล้ว

3. ในการซ้ือServerมา
ใช้จะช่วยในการ 
Double check 
ข้อมูลอกีคร้ังจึงท าให้
สามารถเช็คความ
ถูกต้องระหว่างข้อมูล
จะระบบ SAPกบั
ข้อมูลที่ Server ของ 
BI ดึงออกมา

BI Project สนับสนุน วัตถุประสงค์ของ BI
 Project เพือ่
รวบรวมข้อมุลที่จ า
เปน๋ในการบริหาร
จัดการไว้ในคลังข้อ
มุลเดียวกนั 
เนื่องจากในอดีต
ข้อมูลแต่ละเร่ือง
แยกอยูต่ามแหล่ง
ต่างๆ ท าใหผู้้บริหาร
ไม่เหน็ข้อมูลภาพ
รวมทั้งหมด ดังนั้น
จึงกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบาย
ต่างๆที่ไม่ครอบคลุม
ภาพใหญ่ทั้งหมด

ความถูกต้องของ
ข้อมูลน าเข้าระบบ BI

 Reporting  
Risk

SAP
การประมวลผลข้อมูล
รายวันผิดพลาด

1. โครงการล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด
2. ข้อมูลรายงานที่ได้
ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 6

SAP
ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่เกนิ 5
 % (เฉล่ียรายป)ี หรือ 
ผิดพลาด 5-10 % (เฉล่ีย
รายไตรมาส)

SAP
ใช้เจ้าหน้าที่ monitor ข้อมูล
 (ปจัจุบนัมีประมาณ 10 คน)

1. มีการ Clean up ข้อมูลทุกวัน
เพือ่ตรวจสอบความผิดพลาด
2. ในการดึงข้อมูลของ BI Team 
จะก าหนดใหดึ้งข้อมูลยอ้นหลัง 1 
เดือน

ทุกวัน / ไตรมาส
 / ปี

งานสารสนเทศ
เพือ่การบริหาร

YELLOW

ปานกลาง



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

โครงการล่าช้าไม่เกนิ 3 
เดือน (ในแต่ละเฟส)

1. ก าหนด TOR ที่ชัดเจน
เกีย่วกบัข้อก าหนดต่างๆ
รวมทั้งวิธีการปฏบิติัหากเกดิ
ความล่าช้า หรือไม่ตรงตามที่
ตกลง เช่น การปรับ
2. จัดประชุมความคืบหน้า
กบัผู้เกีย่วข้องเปน็ระยะ

1. เพิม่ความถี่ในการทดสอบระบบ
 เพือ่ไม่ใหร้บกวนหน้างาน
2. เร่งกระบวนการในการ
ประสานงาน
3. เพิม่ผู้รับผิดชอบในการดูแล
ข้อมูล (Data base admin - 
DBA)

เกดิข้อร้องเรียนใน
การจัดหาพสัดุ (ข้อ
ร้องเรียนจาก 
Vender)

 Compliance  
Risk

ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร

ต.ค.-57 งานสารสนเทศ
คลังข้อมูล

YELLOW ต่ า  - ความเส่ียงใหม่      
   - ปรับความเส่ียง
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)    
           - สาเหตุที่
สถานะเปน็ Yellow 
เพราะการส่ือสารที่
คลาดเคล่ือน ท าให้
การเลือกข้อมูลมาใช้
ไม่ถูกต้อง

BI Project สนับสนุน วัตถุประสงค์ของ BI
 Project เพือ่
รวบรวมข้อมุลที่จ า
เปน๋ในการบริหาร
จัดการไว้ในคลังข้อ
มุลเดียวกนั 
เนื่องจากในอดีต
ข้อมูลแต่ละเร่ือง
แยกอยูต่ามแหล่ง
ต่างๆ ท าใหผู้้บริหาร
ไม่เหน็ข้อมูลภาพ
รวมทั้งหมด ดังนั้น
จึงกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบาย
ต่างๆที่ไม่ครอบคลุม
ภาพใหญ่ทั้งหมด

1. การส่งต่อในแต่ละ
เฟสมีการล่าช้า (Phase 
I – V) เนื่องจากงาน
บางส่วนที่ยงัไม่สามารถ
ระบผูุ้รับผิดชอบหลักได้ 
(ray Zone) เช่น Data 
Cleaning แบบ Batch
2. Delay on Phase 4
 -  Data Warehouse 
 Phase เนื่องจากมี
ข้อมูลน าเข้าค่อนข้าง
เยอะ เกรงว่าจะใช้
เวลานาน ใหก้ารท าข้อ
มุลใหส้มบรูณ์
 3. การจัดส่ง 
Hardware ล่าช้า 

โครงการ BI เสร็จ
ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด

 Reporting  
Risk

2 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 2

ฝ่ายการพสัดุ YELLOW สูง  - ความเส่ียงเดิม       
     - ปรับความเส่ียง
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)

2 3.2 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-ถูก
ฟอ้งร้อง/
ร้องเรียน

4 8 จ านวนข้อร้องเรียนใน
การจัดหาพสัดุ เปน็ 0

1. จัดท าระบบ Vender List
 ที่มีทั้งข้อมูล Spec 
ส่วนกลางและราคากลาง
2. เจ้าหน้าที่พสัดุชี้แจง
หน้าที่ของคณะกรรมการ
ระเบยีบขั้นตอนตาม
ข้อบงัคับกอ่นการเปดิซอง 
พร้อมจัดท า Guide Book

1. จัดท าระบบ Vender List ที่มี
ทั้งข้อมูล Spec ส่วนกลางและ
ราคากลาง
2. เจ้าหน้าที่พสัดุชี้แจงหน้าที่ของ
คณะกรรมการระเบยีบขั้นตอน
ตามข้อบงัคับกอ่นการเปดิซอง 
พร้อมจัดท า Guide Book

ตุลาคม 2557 - 
กนัยายน 2558

ข้อก าหนดโครงการ 
(TOR) 
1. การก าหนด
รายละเอยีดคุณ
ลักษณะเฉพาะซ่ึง
ใกล้เคียงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้
หนึ่งท าใหเ้กดิการ
แข่งขันน้อยราย
2. การก าหนด
คุณสมบติัผู้เสนอราคา
นอกเหนือประกาศ
ประกวดราคา
3. การใช้หลักเกณฑ์
การพจิารณาของ
คณะกรรมการ

พสัดุ สนับสนุน - 1.  ระเบยีบ
ส านัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการ
พสัดุด้วย
วิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์
2.  ข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยมหิ
ดลว่าด้วยการ
พสัดุ 



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. เกบ็เงินไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง/ ได้รับการช าระ
เงินล่าช้า/จัดเกบ็ไม่ได้ 
เนื่องจาก
   - ระบบสารสนเทศยงั
ขาดประสิทธิภาพ
   - ฐานข้อมูลยงัไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง
   - ผู้ปฏบฺติังานใส่ข้อมูล
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

1. รายได้ต่ ากว่า
ประมาณการหรือที่
พงึได้รับและมีหนี้สูญ

1. การจัดเกบ็เงิน
  1.1 จ านวนเงินที่ได้รับ
เทียบกบัจ านวนที่พงึ
ได้รับร้อยละ 90
  1.2 ระยะเวลาในการ
ได้รับช าระหนี้ 60 วัน

1. การจัดเกบ็เงิน
  1.1 การติดตามข้อมูลการ
ช าระเงิน
  1.2 การติดตามทวงถาม
ลูกหนี้

1. การจัดเกบ็เงิน
  1.1 การติดตามข้อมูลการช าระ
เงิน
  1.2 การติดตามทวงถามลูกหนี้

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

1. หวัหน้างาน
การเงิน
2. ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการคลัง

2. จ่ายเงินใหเ้จ้าหน้าที่
ล่าช้า เนื่องจาก
   - ผู้ปฏบิติังาน
ด าเนินการล่าช้า
   - ระบบการ
ปฏบิติังานด้านการเบกิ 
จ่ายเงินยงัไม่มี
ประสิทธิภาพทั้ง 
มหาวิทยาลัยและคณะฯ 

2. เจ้าหนี้การค้า
ได้รับเงินล่าช้ากว่าที่
ก าหนดไว้

2. การจ่ายเงิน
  2.1 ร้อยละจ านวน
เจ้าหนี้การค้าที่ได้รับเงิน
ล่าช้ากว่าก าหนด 45 วัน 
นับแต่ต้ังหนี้
  2.2 ร้อยละจ านวน
เจ้าหนี้การค้าที่ได้รับเงิน
ล่าช้ากว่าก าหนด 60 วัน 
นับแต่ตรวจรับ

2. การจ่ายเงิน
  2.1 ติดตามผลการ
ปฏบิติังาน

2. การจ่ายเงิน
  2.1 ติดตามผลการปฏบิติังาน
  2.2 เร่งรัดหน่วยงานที่ตรวจรับ
แล้วใหส่้งมาต้ังหนี้

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

1. หวัหน้างาน
บญัชี
2. หวัหน้าฝ่าย
การคลัง

3. น าส่งเงินรายได้ไม่
ครบถ้วน/เงินสูญหาย
ระหว่างการเกบ็รักษา 
เนื่องจากมีการทุจริต
และการโจรกรรม

3. สูญเสียเงินของ
คณะฯ

3. การเกบ็รักษาเงิน
  3.1 จ านวนคร้ังที่สูญ
หาย (เปา้หมาย??)
  3.2จ านวนเงินที่สุญหาย
 (เปา้หมาย??)

3. การเกบ็รักษาเงิน
  3.1 ตรวจสอบการ
ปฏบิติังาน
  3.2 กล้องวงจรปดิ/ หอ้ง
มั่นคง
  3.3 กระทบยอดทางบญัชี
กบัธนาคาร

3. การเกบ็รักษาเงิน
  3.1 ตรวจสอบการปฏบิติังาน
  3.2 กล้องวงจรปดิ/ หอ้งมั่นคง
  3.3 กระทบยอดทางบญัชีกบั
ธนาคาร

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

1. หวัหน้าฝ่าย
การคลัง

4. การจัดท ารายงาน
ล่าช้า เนื่องจากระบบ
สารสนเทศยงัขาด
ประสิทธิภาพ และมีการ
บนัทึกบญัชีผิดพลาด

4. ขาดข้อมูลที่ดีใน
การติดตามและ
ตัดสินใจในการ
บริหารงาน

4. การท ารายงานทางการ
เงิน
  4.1 รายงานการเงิน
เสร็จภายใน 60 วัน

4. การท ารายงานทางการเงิน
  4.1 ติดตามทวงถามการส่ง
รายงานทางการเงิน

4. การท ารายงานทางการเงิน
  4.1 ติดตามทวงถามการส่ง
รายงานทางการเงิน
  4.2 แกไ้ขปญัหา สาเหตุที่ท าให้
จัดท ารายงานล่าช้า

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

1. หวัหน้างาน
บญัชี
2. หวัหน้าฝ่าย
การคลัง
3. รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง

5. การตัดสินใจเลือก
หลักทรัพยใ์นการจัดหา
ประโยชน์ เนื่องจากการ
ตัดสินใจมีทั้งผิดและถูก

5. ผลตอบแทนต่ า
กว่าตัวเทียบวัด

5. การจัดหาผลประโยชน์
  5.1 ผลตอบแทนที่ได้รับ
เปรียบเทียบกบัตัวเทียบ
ต่ ากว่าตัวเทียบวัดไม่เกดิ 
10 %

5. การจัดหาผลประโยชน์
  5.1 ด าเนนิการตาม
แผนการจัดหาประโยชน์ที่
ได้รับอนุมัติ
  5.2ติดตามผลตอบแทน
อยา่งใกล้ชิด

5. การจัดหาผลประโยชน์
  5.1 ด าเนนิการตามแผนการ
จัดหาประโยชน์ที่ได้รับอนุมัติ
  5.2 ติดตามผลตอบแทนอยา่ง
ใกล้ชิด

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

1. รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง
2. หวัหน้างาน
บญัชี

6. การใช้งบประมาณ
แผนดินไม่เปน็ไปตาม
เปา้หมายของแผนงาน 
เนื่องจากมีการจัดสรรงบ
 ประมาณที่ไม่เหมาะสม
 และการติดตามการใช้
งบประมาณไม่ดีพอ

6. มีเงินเหลือจาก
การบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน

6. การบริหารงบประมาณ
  6.1 ร้อยละการใช้
งบประมาณแผ่นดินเทียบ
กบัแผน
    - เงินอดุหนุนทั่วไป > 
90 %
    - เงินอดุหนุนทั่วไป
โครงการ เฉพาะ >90 %

6. การบริหารงบประมาณ
  6.1 ติดตามรายงานการใช้
งบประมาณ
  6.2 การปรับการจัดสรร
งบประมาณโครงการเฉพาะ

6. การบริหารงบประมาณ
  6.1 ติดตามรายงานการใช้
งบประมาณ
  6.2 การปรับการจัดสรร
งบประมาณโครงการเฉพาะ

ตุลาคม 2557- 
กนัยายน 2558

1. รองคณบดี
ฝ่ายการคลัง
2. หวัหน้างาน
งบประมาณ

การเงินและ
งบประมาณ

YELLOW ปานกลางสนับสนุน - ความเส่ียงจาก
กระบวนการการเงิน

 Operational  
Risk

2 63 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การเงินและ
งบประมาณ

สนับสนุน - เงินรายได้สะสมลดลง
(มาจากเงินลงทุน
ระยะส้ัน กบัเงิน
ลงทุนระยะยาวใน
รายงานการเงิน-งบ
ดุล)

 Reporting  
Risk

1. การจัดท า
งบประมาณขาดดุล
2. รายจ่ายจากระบบ
งบประมาณสูงกว่ารายได้

2 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน

2 4 จ านวนเงินรายได้สะสมปี
ปจัจุบนัเทียบกบัปกีอ่น

1. การติดตามรายงาน
การเงินประจ าป/ีเดือน
2. การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ั(จากเงิน
รายได้)
3. การติตดามรายรับและ
รายจ่ายจากระบบ
งบประมาณทุกเดือน

1. การติดตามรายงานการเงิน
ประจ าป/ีเดือน
2. การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ั(จากเงินรายได้)
3. การติตดามรายรับและรายจ่าย
จากระบบงบประมาณทุกเดือน

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานบญัชี
งานการเงิน

GREEN ปานกลาง  - ความเส่ียงเดิม       
    - เหน็ชอบตามมติ
ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)

การเงินและ
งบประมาณ

สนับสนุน -  สินทรัพยม์ีมูลค่า
ลดลงหรือไม่เพิม่ขึ้น

 Reporting  
Risk

1. เงินสดและเงินลงทุน
ระยะส้ันลดลงจาก
รายจ่ายมากกว่ารายรับ
2. มีลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ
 (โอกาสเกดิหนี้สูญ) 
จ านวนมาก

2 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน

2 4 1.เงินสดลดลงเหลือต่ า
กว่าร้อยละ 50 ของ
หนี้สินหมุนเวียน
2. มูลค่าลูกหนี้ค้างช าระ 
(เกนิ 90 วัน) มากกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินค้าง
ช าระทั้งหมด
3. NAV ของกองทุน
คณะฯ เพิม่ขึ้นน้อยกว่า 4
 % ต่อปี

1. ติดตามรายงานการเงิน
ประจ าป/ีเดือน
2. การติดตามสถานการณ์
หนี้ค้างช าระประจ าเดือน
3. การติดตามรายงานมูลค่า
เงินลงทุนและ NAV เดือนละ
 2 คร้ัง และเมื่อมีเหตการณ์
เปล่ียนแปลง

1. ติดตามรายงานการเงิน
ประจ าป/ีเดือน
2. การติดตามสถานการณ์หนี้ค้าง
ช าระประจ าเดือน
3. การติดตามรายงานมูลค่าเงิน
ลงทุนและ NAV เดือนละ 2 คร้ัง 
และเมื่อมีเหตการณ์เปล่ียนแปลง

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานบญัชี
งานการเงิน

GREEN ปานกลาง  - ความเส่ียงเดิม       
   - เหน็ชอบตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
คณะฯ 1/57 (28 ม.ค.
 57)

1. ข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยมหิ
ดลว่าด้วยการ
บริหารการเงิน
และงบประมาณ
2. ประกาศ/ 
ค าส่ังคณะฯ
เร่ืองแนวทาง
ปฏบิติัในการ
บริหาร
งบประมาณ 
การมอบ
อ านาจด้าน
การเงิน และ
การด าเนินงาน
ด้านพสัดุ

การเงินและ
งบประมาณ

สนับสนุน - ไม่ปฏบิติัตาม
ข้อบงัคับ ประกาศ
ด้านการเงินและ
งบประมาณต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ

 Compliance  
Risk

1.ผู้รับผิดชอบไม่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การตีความประกาศ 
ข้อบงัคับท าใหป้ฏบิติัไม่
ถูกต้องครบถ้วน
2. ผู้ปฏบิติัไม่มีความ
รอบคอบ

ไม่สามารถเบกิเงิน
ได้ตามที่ก าหนด

2 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน

1 2 ไม่เกดิการส่งบนัทึกขอ
อนุมัติงบประมาณต่างๆ
กลับจากมหาวิทยาลัย
เนื่องจากด าเนินการไม่
ถูกต้องครบถ้วน

ตรวจสอบเอกสารการ
ด าเนินงาน เมื่อมีการขอ
เบกิจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ

ตรวจสอบเอกสารการด าเนินงาน 
เมื่อมีการขอเบกิจ่ายจาก
หน่วยงานต่างๆ

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานบญัชี
งานการเงิน

GREEN ต่ า  - ความเส่ียงใหม่      
    - ปรับความเส่ียง
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯ 
1/57 (28 ม.ค. 57)    
           - ไม่ปฏบิติั
ตามข้อบงัคับประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ เกีย่วกบั
อ านาจการอนุมัติ
งบประมาณ



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

นโยบาย
และแผน

สนับสนุน - แผนด าเนินการ
กอ่สร้างอาคารปรี
คลินิกและอาคารวิจัย
 ที่จะต้องเสนอขอ
งบประมาณป ี2559 
ยงัไม่พร้อมเสนอใน
เดือน ตุลาคมนี้ 
ประกอบด้วย ราคา
กลาง และ TOR 
เสนอกระทรวง
พลังงาน

 Startegic  
Risk

อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ก าหนดแบบรูปรายการ

มีแผนรับนักศึกษาป ี
2560ที่บางพลี  จึง
อาจเกดิความล่าช้า
ของโครงการ

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 6 มีแบบรูปรายการ และ
ประมาณราคากลางของ
โครงการภายในเดือน 
ตุลาคม 2557

ท าหนังสือแจ้งขั้นตอนการ
ด าเนินการแกผู้่รับผิดชอบ
โดยตรงของโครงการ

เร่งรัดการด าเนินการ ใหท้ันเสนอ
ของบประมาณป ี2559 ในเดือน
ตุลาคม 2557

สิงหาคม 2557-
กนัยายน 2557 

และ
ปงีบประมาณ 

2558

งานนโยบายและ
แผน หน่วย
งบประมาณ

RED ปานกลาง

1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 6 มีรายได้เพยีงพอในการต้ัง
งบประมาณประจ าปี

การจัดท างบประมาณที่สมดุล
 หรือเกนิดุลใหม้ากที่สุด 
รวมทั้งยงัมีงบประมาณกอง
สลากและมูลนิธิสนับสนุนใน
แต่ละปี

มีการจัดล าดับความส าคัญของงาน
โครงการที่คณะฯจะด าเนินการ
ในอนาตค

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2560

นโยบาย
และแผน

สนับสนุน - แผนรองรับส าหรับ
การจัดการแผน
งบประมาณด้านการ
บริการรักษาใน
อนาคตที่สถาบนั
การแพทยจ์ักรีนฤบ
ดินทร์ที่เหมาะสม 
เพยีงพอ

 Startegic  
Risk

แผนการจัดการบริการ
ผู้ปว่ยทุติยภมูิ และปฐม
ภมูิ ที่สถาบนัการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ เพือ่เน้น
การจัดการเรียนการสอน
 ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่
สามารถแสวงหารายได้
จากการด าเนินงาน
ได้มากนัก เพราะอาคาร
หลักยงัมีการปรับปรุง
อาคารและสร้างอาคาร
ใหม่นอกคณะฯอกีหนึ่ง
อาคาร

อาจสร้างปญัหาใน
อนาคตหากไม่
สามารถบริหาร
จัดการด้าน
งบประมาณได้อยา่ง
เหมาะสม และ
เพยีงพอ หรือหา
แหล่งทุนใหม่มา
รองรับ เปน็ทุน
ส ารองระหว่างเปดิ
โครงการใหม่

งานนโยบายและ
แผน หน่วย
งบประมาณ/
กรรมการ
งบประมาณ

RED ปานกลาง2



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูงกจิกรรมกลุ่ม CQI/KAIZEN
1. ส ารวจความต้องการ
สนับสนุนของกลุ่มเปา้หมาย 
(2 ทีม/สัปดาห)์
2. ลงทะเบยีนกลุ่มกจิกรรม
พฒันาคุณภาพ
3. ใหค้ าปรึกษาและติดตาม
ความกา้วหน้ากลุ่มกจิกรรม
พฒันา
4. ประเมินโครงการและ
สรุปผล
กจิกรรมการจัดการความรู้
1. เชิญวิทยากรจากการไฟฟา้
เข้ามาอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
การจัดท า KM แกบ่คุลากร
จ านวน 3 กลุ่มหลักคือ กก.
คณะฯ, กลุ่ม Facilitators, 
หวัหน้างานทุกงานตาม
โครงสร้างคณะฯ
2. ส่งแบบฟอร์ม AAR ซ่ึง
เปน็แบบฟอร์มส าหรับเกบ็
ประเด็นองค์ความรู้ ไปยงัทุก
ภาควิชาโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ติดตามจัดเกบ็องค์ความรู้
 ส าหรับภาควิชาที่มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
และขอความร่วมมือภาควิชา
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ส่งใหง้านพฒันาคุณภาพฯ 
เพือ่ด าเนินการจัดเกบ็และ
เผยแพร่ต่อไป 
3. เชิญวิทยากรจากกรม
สุขภาพจิตเข้ามาอบรมเชิง
ปฏบิติัการหลักสูตรการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
แกบ่คุลากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ประสานงานกลาง กลุ่ม
สมาชิกชุมนุมนักปฏบิติั 
เครือข่ายพีเ่ล้ียง จ านวน 40 
คน

พฒันา
คุณภาพ

สนับสนุน - ภาควิชา/หน่วยงาน
ไม่มีการเกบ็รวบรวม
องค์ความรู้อยา่งเปน็
ระบบ

 Operational  
Risk

1. ภาควิชา/หน่วยงาน
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในวิธีการดึงความรู้ที่มี
อยูใ่นตัวบคุคลออกมาใช้
2. ขาดเวทีส าหรับใหผู้้ที่
มีองค์ความรู้ได้ใช้
ถ่ายทอด/sharing
3.กระบวนการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพใน
งานประจ าของบคุลากร
ยงัไม่เปน็ระบบ

องค์ความรู้เฉพาะตัว
ภายในบคุลากรจะ
สูญหายโดยไม่มีการ
ถ่ายทอดใหค้นรุ่น
หลังได้น าไปใช้

4 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 8 จ านวนข้อมูลที่ถอด
บทเรียนจากการ AARไม่
น้อยกว่า 10 เร่ือง/ปี

อยูร่ะหว่างการวางแผนด าเนินการ 1 ต.ค. 57 - 30 
ก.ย. 58

หน่วยจัดการ
ความรู้, หน่วย
วิชาการและ
พฒันาคุณภาพ
งานพฒันา
คุณภาพงาน



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่ือสารองค์กร สนับสนุน - ความเส่ียงที่เกดิจาก
ระบบการส่ือสาร
ขัดข้อง เช่นเกดิการ
ดับ ค้าง หรือ ขัดข้อง

 Operational  
Risk

 เกดิปญัหาที่ hard 
ware และ soft ware 
เนื่องจากการใช้งาน
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
ต่อสัปดาห์

เกดิปญัหากบั
ช่องทางการ
ใหบ้ริการข้อมูล
ข่าวสาร

3 3.4  ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-
ความพงึพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ

3 9 ความผิดพลาดที่เกดิขึ้น
จากการใช้อปุกรณ์ 
Electronic อาทิเช่น จอ 
LDC ดับ, อปุกรณ์การ
ออกอากาศรามาแชนแนล
 ค้าง หรือ เกดิการ Error 
ลดลงจากปทีี่ผ่านมา/ ไม่
เกนิเดือนละ 1 คร้ัง 
หรือไม่เกดิ 6 คร้ัง/ปี

มีการปดิระบบเพือ่ปรับปรุง 
Soft Ware ของอปุกรณ์นั้นๆ

1.เพิม่ความถี่ในการปดิระบบเพือ่
ปรับปรุง Soft Ware หริอ 
อปุกรณ์ดังกล่าว เปน็เดือนละ 1 
คร้ังในช่วงเวลา No Traffic
2.ก าหนดตารางการบ ารุงรักษา 
กบั บริษัท Outsourse

ตุลาคม 57 - 
กนัยายน 58

กนัยายน 57 - 
ธันวาคม 57

งานส่ือสารองค์กร YELLOW สูง

ส่ือสาร
องค์กร

สนับสนุน - ความเส่ียงจากการ
ข้อมูลที่ส่ือสาร/ 
ประชาสัมพนัธ์ 
คลาดเคล่ือน/ไม่
ถูกต้อง

 Operational  
Risk

1.เกดิจากผู้ส่งสารให้
ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ตาม
วัตถุประสงค์
2.ผู้รับรับไม่มีความ
เข้าใจในเนื้อหา ตาม
วัตถุประสงค์ที่แท้จริง

ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และ
เปา้หมาย

2 3.3 ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-การ
น าเสนอข่าว

2 4 จ านวนข่าว
ประชาสัมพนัธ์ที่ส่งออกไป
เกดิความผิดพลาดลดลง 
อาทิ จ านวนตัวสะกดผิด 
ลดลงจากปทีี่ผ่านมา / ไม่
เกนิเดือนละคร้ัง หรือ ไม่
เกดิ 6คร้ังต่อปี

จัดล าดับขั้นของการ
ตรวจทานแกไ้ขกอ่นการ
ส่งออก Public

1.มีการตรวจคุณภาพงานกอ่น
ออกอากาศหรือPublic ทุกคร้ัง 
ทั้งส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพมิพ ์และส่ือ
อเิล็คทรอนิคส์
2.จัดการฝึกอบรมการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพในหน่วยงาน
เพือ่ใหส่ื้อสารได้เข้าใจและตรง
จุดมุ่งหมาย

ตุลาคม 57 - 
กนัยายน 58

งานส่ือสารองค์กร GREEN ปานกลาง

วิเทศสัมพนัธ์ สนับสนุน - ขาดแคลนบคุลากรที่
เชิญมาด ารงต าแหน่ง
 Visiting Professor

 Startegic  
Risk

Active Professor มี
ภาระงานมาก ไม่
สามารถมาอยูท่ างาน
เต็มเวลาในฐานะ
Visiting Professor  ให้
คณะฯได้อยา่งต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตามตัวชี้วัดจอง
มหาวิทยาลัยได้ (ไม่
น้อยกว่า 1 เดือน)

จ านวน Visiting 
Professor ต่ ากว่า
เปา้หมาย

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

3 9 จ านวน Visiting 
Professor ต่ ากว่า
เปา้หมาย (ไม่น้อยกว่า 3 
คนในป ี2558)

ส่งเสริม Retired Professor 
ใหเ้ข้ามารับต าแหน่ง Visiting
 Professor

ปรับเง่ือนไขใหส้ามารถแบง่
ช่วงเวลาการมาท างานในฐานะ 
Visiting Professor ได้ โดยใน
ระยะเวลา 1 เดือนสามารถขอ
แบง่ช่วงเวลาการมาปฏบิติังานได้
เปน็สองช่วง ซ่วงละ 2 สัปดาห ์
โดยใหม้ีระยะเวลาหา่งกนัไม่เกนิ 
2-3 เดือนและใหอ้ยูใ่น
ปงีบประมาณเดียวกนั

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานวิเทศสัมพนัธ์ YELLOW สูง  - MU KPI : จ านวน
ของ Visiting 
Professor ที่มาด ารง
ต าแหน่งเปน็
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 
เดือน (เปา้หมายคือ ปี
 58 มี 3 คน)

1. ตารางการเรียนใน
ภาควิชาต่างๆซ้อนทับ
กบัช่วงเวลาที่นักศึกษา
แพทยจ์ะเดินทางเพือ่ไป
แลกเปล่ียนยงัสถาบนั
ต่างประเทศที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือด้วย
2. ฐานข้อมูลการรับ
นักศึกษา/ แพทย์
ชาวต่างชาติเข้ามารับ
การฝึกอบรมระยะส้ัน
กบัข้อมูลจ านวน
นักศึกษา/ แพทย์
ชาวต่างชาติที่ได้รับจาก
งานต่างๆที่เกีย่วข้องไม่
ตรงกนั

วิเทศสัมพนัธ์ สนับสนุน - บนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือที่มีการ
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง (Active 
MOU) มีจ านวนต่ า
กว่าเปา้หมาย

 Operational  
Risk

1. นักศึกษาแพทย์
เสียโอกาสในการ
เดินทางไป
แลกเปล่ียนยงั
สถาบนัต่างประเทศ
2.ตัวเลขนักศึกษา/
แพทยช์าวต่างชาติ
เข้ามารับการ
ฝึกอบรมระยะส้ัน
คลาดเคล่ือนจาก
ความเปน็จริง

2 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 4 จ านวนบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือที่มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
(Active MOU) มีน้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทั้งหมด

พจิารณาปจัจัยอืน่ๆที่
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ของ MOU เช่น ความพร้อม
ของบคุลากร กอ่นที่จะมีการ
ท า MOU ใดๆ

1. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้องรับทราบ
2. จัดท าตารางช่วงเวลาที่แต่ละ
สถาบนัที่มี MOU ด้วยสามารถรับ
นักศึกษาแลกเปล่ียนได้
3. จัดท าระบบการจัดเกบ็ข้อมูล
การศึกษาระยะส้ัน (ระยะที่ 2)

1. ตุลาคม 
2557- กนัยายน

 2558
2. ตุลาคม 

2557- กนัยายน
 2558

3. ตุลาคม 
2557- ธันวาคม

 2557

งานวิเทศสัมพนัธ์ YELLOW ปานกลาง



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(อาชีวอนา
มัย)

สนับสนุน - บคุลากรบางท่านที่
ท างานสัมผัสเสียงดัง 
ไม่ใส่อปุกรณ์ปอ้งกนั
ส่วนบคุคล (PPE)

 Operational  
Risk

บคุลากรบางท่านยงัไม่
คุ้นเคยกบัการใส่ PPE

บคุลากรได้รับ
อนัตรายจากการ
ปฏบิติังาน ประสาท
หเูส่ือมจากการ
สัมผัสเสียงดัง

5 4. ความ
ปลอดภยั

2 10 บคุลากรที่ท างานสัมผัส
เสียงดัง ไม่มีประสาทหู
เส่ือมจากเสียงดังรายใหม่

1. บคุลากรใหค้วามร่วมมือ
ในการใส่ PPE เมื่อเข้าท างาน
ในพืน้ที่เสียงดัง
2. ใหก้ารใช้ PPE ส าหรับ
บคุลากรที่ท างานในพืน้ที่
เสียงดังเปน็ตกลงในการ
ท างาน (PA) ของบคุลากร
และผู้บงัคับบญัชาที่ก ากบั
ดูแลในพืน้ที่เสียงดัง

1. ใหก้ารใช้ PPE ส าหรับ
บคุลากรที่ท างานในพืน้ที่เสียงดัง
เปน็ตกลงในการท างาน (PA) ของ
บคุลากรและผู้บงัคับบญัชาที่
ก ากบัดูแลในพืน้ที่เสียงดัง
2. จัดอบรมเชิงปฏบิติัการรักษ์หู
ส าหรับบคุลากรที่สัมผัสเสียงดัง

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานบริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

YELLOW สูง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(อาชีวอนา
มัย)

สนับสนุน - ความเส่ียงจาก
ขั้นตอนการด าเนินงาน

 Operational  
Risk

เกดิจากปจัจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
 - หอ้งจัดอบรมถูก
ยกเลิกระทันหนั
 -บคุลากรที่หน่วยงานส่ง
เข้าร่วมกจิกรรมไม่พร้อม
ได้รับการฝึกอบรม 

1. แผนไม่ส าเร็จตาม
เปา้หมายที่ก าหนด
2. การจัดกจิกรรม
ไม่บรรลุตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้

3 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

2 6 ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 
(ส าเร็จไม่ถึงร้อยละ 80)

ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการตกลงหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั เช่น ปรับ
ประบวนการ หาผู้รับผิดชอบ

ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการตกลงหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั เช่น ปรับประ
บวนการ หาผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานบริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

RED ปานกลาง

งานบริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

GREEN ต่ า1. บคุลากรที่เกีย่วข้องให้
ความร่วมมือในการส ารวจ 
Spill Kit
2. บคุลากรใหค้วามร่วมมือ
ในการเข้าร่วมอบรม
3. บคุลากรทราบถึงวิธีการ
ปฐมพยาบาลตนเอง เมื่อถูก
สารเคมี
4.บคุลากรทราบถึงวิธีการใช้ 
Spill Kit
5. บคุลากรทราบถึงหลักการ
และแนวปฏบิติัเกีย่วกบั
ความปลอดภยัทางชีวภาพ
ทั้งต่อผู้ปฏบิติังาน ผู้ที่
เกีย่วข้อง ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม
6. จัดอบรมการท างานกบั
สารเคมีอยา่งปลอดภยั

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(อาชีวอนา
มัย)

สนับสนุน - บคุลากรท างานใน
หอ้งปฏบิติัการทาง
วิทยาศาสตร์โดน
สารเคมี

 Operational  
Risk

อบุติัเหตุขวดสารเคมี
หล่นแตก

บคุลากรได้รับ
อนัตรายจากสารเคมี

1 4. ความ
ปลอดภยั

2 2 1. บคุลากรท างานใน
หอ้งปฏบิติัการทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ปฐมพยาบาลตนเองได้
ถูกต้อง จากเหตุการณ์ใน
อดีตที่เกดิขึ้น
2. บคุลากรท างานใน
หอ้งปฏบิติัการทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถใช้
 Spiil Kit ได้ถูกต้อง  
(100 %)

จัดฝึกอบรมใหก้บับคุลากรใหม่ 
และบคุลากรที่ยงัไม่ได้เข้ารับการ
อบรม ดังนี้
 - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการการใช้ 
Spill Kit 
 - จัดอบรมการท างานกบัสารเคมี
อยา่งปลอดภยั

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(วิศวกรรม
บริการ)

สนับสนุน - การควบคุมการ
กอ่สร้างยงัไม่
รอบคอบเพยีงพอ

 Operational  
Risk

ผู้ปฏบิติังานขากความ
รับผิดชอบในการ
ควบคุมงานและขาด
ความรู้เฉพาะด้าน

1. ผุ้มารับบริการ
และพนักงานอาจ
เกดิอนัตรายได้
2. โครงสร้างอาคาร
ช ารุด รอยแตกร้าง
อาคารทรุดตัวได้

2 4. ความ
ปลอดภยั

1 2 อาคารช ารุด ร้าว ทรุดตัว
 พนักงานและผู้มารับ
บริการไม่สามารถ
ปฏบิติังานได้รวมทุก
อาคาร ไม่เกดิ 1 คร้ัง/ปี

ท ารายงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัอาคารสูงประจ าปี
ทุกปี

ส่งพนักงานอบรมด้านเทคนิค
เฉพาะด้านออกแบบและควบคุม
งานอาคารสูง

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

ฝ่ายวิศวกรรม
บริการ

GREEN ต่ า

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(วิศวกรรม
บริการ)

สนับสนุน - ระบบไฟฟา้ส ารองไม่
พร้อมใช้งาน 100 %
 บางเคร่ือง

 Operational  
Risk

อยุใ่นช่วงทดสอบเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้ส ารองของ
เคร่ืองที่ติดต้ังใหม่

ผู้มารับบริการและ
พนักงานอาจเกดิ
ความไม่สะดวก 
เนื่องจากไฟฟา้ดับ

2 4. ความ
ปลอดภยั

1 2 กระแสไฟฟา้นครหลวงดับ
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ส ารอง
ไม่สามารถจ่าย
กระแสไฟฟา้ส ารองได้
รวมทุกเคร่ือง ไม่เกนิ 1 
คร้ัง/ปี

แผนงานการตรวจเซ็ค
ประจ าวัน/ เดือน/ ปี

ส่งพนักงานอบรมด้านเทคนิค
เฉพาะด้านระบบไฟฟา้ส ารอง

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

ฝ่ายวิศวกรรม
บริการ

GREEN ต่ า

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(รักษา
ความ
ปลอดภยั)

สนับสนุน - เจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในมาตรการที่
ก าหนดขึ้น

 Operational  
Risk

การลืมปดิประตู 
หน้าต่าง ของหน่วยงาน
 และการลืมส่ิงของไว้ใน
หอ้งน้ า

สูญเสียทรัพยสิ์น
และส่ิงของมีค่า และ
เสียเวลา

3 2. มูลค่า
ความเสียง
หายทาง
การเงิน

3 9 1. จ านวนการจับกมุผู้เข้า
มาลักทรัพย ์80% ของ
เหตุที่เกดิขึ้นทั้งหมด
2. จ านวนการลืมปดิประตู
 หน้าต่าง  ไม่เกนิ 50 
คร้ัง/ปี

1) ตรวจสอบและบนัทึกชื่อผู้
ผ่านเข้าออกภายในอาคาร 
หลังเวลา 21.00-05.00 น.   
2) จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. 
ตรวจสอบการลืมปดิประตู  
หน้าต่าง  หลังเวลาราชการ 
3) ประกาศเตือนให้
ระมัดระวังส่ิง ของมีค่า อยา่
หลงเชื่อคนแปลกหน้า

1. ตรวจสอบและบนัทึกชื่อผู้ผ่าน
เข้าออกภายในอาคาร หลังเวลา 
21.00-05.00 น.   
2. จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. ตรวจสอบ
การลืมปดิประตู  หน้าต่าง  หลัง
เวลาราชการ 
3. ประกาศเตือนใหร้ะมัดระวัง
ส่ิงของมีค่า อยา่หลงเชื่อคนแปลก
หน้า

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานรักษาความ
ปลอดภยั

GREEN สูง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(รักษา
ความ
ปลอดภยั)

สนับสนุน - พืน้ที่จอดรถไม่
เพยีงพอส าหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้
บริการ

 Operational  
Risk

เจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการไม่ปฏบิติัตาม
ระเบยีบของคณะฯ และ
จอดรถในพืน้ที่หา้มจอด
หรือฝ่าฝืนเคร่ืองหมาย
จราจร

จ านวนการร้องเรียน
เร่ืองที่จอดรถไม่
เพยีงพอมากขึ้น การ
เกดิอบุติัเหตุจากการ
เฉีย่วชนมากขึ้น

3 3.4  ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร-
ความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการ

3 9 1. จ านวนการล็อคล้อรถ
ที่กระท าผิดระเบยีบไม่
เกนิ 750 คัน/ป ีเฉล่ียวัน
ละ 2 คัน
2. จ านวนการร้องเรียน
เร่ืองการใหบ้ริการที่จอด
รถไม่เกนิ 20 คร้ัง/ปี

1) ติดประกาศระเบยีบและ
ข้อหา้มของคณะฯตาม
อาคารจอดรถต่างๆ  
2) จัดท าปา้ยเคร่ืองหมาย
จราจรใหช้ัดเจน                
    3) จัดเจ้าหน้าที่ในการ
อ านวยความสะดวกรถเข้า-
ออกใหเ้กดิความคล่องตัว

1. ติดประกาศระเบยีบและข้อ
หา้มของคณะฯ ตามอาคารจอด
รถต่างๆ  
2. จัดท าปา้ยเคร่ืองหมายจราจร
ใหช้ัดเจน 
3. จัดเจ้าหน้าที่ในการอ านวย
ความสะดวกรถเข้า-ออก ใหเ้กดิ
ความคล่องตัว

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานรักษาความ
ปลอดภยั

GREEN สูง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(รักษา
ความ
ปลอดภยั)

สนับสนุน - อาคารต่างๆ เปน็
อาคารเกา่อายกุารใช้
งานนานป ีและ
เจ้าหน้าที่ประมาทไม่
ระมัดระวัง

 Operational  
Risk

การขาดการดูแลรักษา
อปุกรณ์ไฟฟา้ต่างๆ การ
ลืมปดิอปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ต่างๆ

สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

3 4. ความ
ปลอดภยั

3 9 จ านวนการเกดิอคัคีภยั
ลุกลามดับได้ จ านวน 0 
คร้ัง/ปี

1) จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. เดิน
ตรวจสอบหลังเวลาราชการ  
    2)จัดอบรมใหค้วามรู้
พยาบาลจบใหม่ในการใช้
อปุกรณ์ดับเพลิงปลีะ 1 คร้ัง  
  3) จัดการฝึกซ้อมแผน
ระงับอคัคี ภยัและการ
เคล่ือนยา้ยผู้ปว่ย               
                   4) จัด
เจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจสอบ
อปุกรณ์ดับเพลิงใหพ้ร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ

1. จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. เดิน
ตรวจสอบหลังเวลาราชการ         
    2. จัดอบรมใหค้วามรู้พยาบาล
จบใหม่ในการใช้อปุกรณ์ดับเพลิง
ปลีะ 1 คร้ัง        
3. จัดการฝึกซ้อมแผนระงับ
อคัคีภยั และการเคล่ือนยา้ยผู้ปว่ย 
            4. จัดเจ้าหน้าที่ รปภ. 
ตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงให้
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานรักษาความ
ปลอดภยั

GREEN สูง



ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

(โอกาสเกิด x 
ผลกระทบ)

ภารกิจ
ภารกิจ
หลัก/

สนับสนุน

วัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ

กฏระเบียบ
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

ในปัจจบุัน
กิจกรรมการควบคุมที่จะ

ด าเนินงาน
ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ

ระดับ
ผลกระ

ทบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI)/ 

เป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน สาเหตุความเสี่ยง

ผลของความเสี่ยง
(Consequence)

ระดับ
โอกาส
เกิด

สรปุความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2558

 หมายเหตุ
ด้าน

ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของ

กฎระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
ของ

กิจกรรม
ควบคุม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(อาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ)

สนับสนุน -  อบุติัเหตุที่เกดิขึ้น
จากการปฏบิติังาน 
เช่น การปฏบิติังาน
ในที่สูง การขนยา้ย 
ของที่มีน้ าหนักมาก

 Operational  
Risk

1. เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน
โดยขาดอปุกรณ์ปอ้งกนั 
2. อปุกรณ์ปอ้งกนัที่ใช้
ไม่สมบรูณ์
3. สถานที่ไม่มีความ
ปลอดภยั
4. ขาดความระมัดระวัง
ในการปฏบิติังาน
 5. ท่าทางการยกของ
ไม่ถูกต้อง
 6.  ขาดอปุกรณ์ช่วยใน
การยกส่ิงของที่มี

เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏบิติัหน้าที่2 4. ความ
ปลอดภยั

4 8 จ านวนผู้ได้รับในการเกดิ
อบุติัเหตุ (0 ราย)

1. มีการตรวจสอบอปุกรณืที่
ใช้ในการปกบิติังาน
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
เร่ืองท่าทางการท างานที่
ถูกต้อง
3. จัดหาอปุกรณ์ช่วยในการ
ขนยา้ยของหนัก

1. การจัดหาอปุกรณืปอ้งกนัการ
ปฏบิติังานในที่สูง ปอ้งกนัการ
บาดเจ็บและอปุกรณ์ในการขน
ยา้ยของหนัก
2. การจัดท าราวระเบยีงบริเวณ
สานที่ที่เส่ียงต่อความปลอดภยั
3. มีการตรวจสอบอปุกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏบิติังาน
4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเร่ือง
ท่าทางการท างานที่ถูกต้อง

1. ตุลาคม 2557
 - ธันวาคม 

2557               
2. ตุลาคม 

2557- มกราคม
 2558

3. ตุลาคม 
2557- กนัยายน

 2558
4. พฤษภาคม 

2558

งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

YELLOW สูง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(อาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ)

สนับสนุน -  อบุติัเหตุที่เกดิขึ้น
จากการใหบ้ริการ
ยานพาหนะ

 Operational  
Risk

1. พนักงานขับรถ
ประมาท 
2. พนักงานขับรถมี
ปญัหาด้านสุขภาพ
3. สภาพรถไม่พร้อมใช้
งาน

1. เจ้าหน้าที่ได้รับ
บาดเจ็บจาก การ
ปฏบิติัหน้าที่ 
2. รถยนต์ได้รับความ
เสียหาย

3 4. ความ
ปลอดภยั

2 6 จ านวนคร้ังในการเกดิ
อบุติัเหตุ (น้อยกว่า 5 คร้ัง)

1.การติดต้ัง GPS เพือ่
ควบคุมความเร็ว
2.การใหพ้นักงานขับรถเข้า
รับการอบรม
3.จ ากดัความเร็วของรถแต่
ละประเภท

1. การจัดอบรมใหก้บัพนักงานขับ
รถ
2 การติตดามการขับรถของ
พนักงานขับรถจากข้อมูล GPS
3. จ ากดัความเร็วของรถแต่ละ
ประเภท

ตุลาคม 2557-
กนัยายน 2558

งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

YELLOW ปานกลาง

บริหาร
กายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีวอ
นามัย
(อาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ)

สนับสนุน - การใหบ้ริการ
ยานพาหนะที่ไม่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ

 Operational  
Risk

1. รถยนต์มีจ ากดั
2. จ านวนผู้ใช้รถมี
มากกว่าจ านวนรถที่
ใหบ้ริการ
3. ไม่ขอรถล่วงหน้า
4. รถเสียระหว่างทาง
5. ปญัหาจากการจราจร
6. ผู้ใช้บริการไป - กลับ 
ไม่เปน็ไปตามเวลาที่ขอไว้
7.  สภาพอากาศ (ฝนตก)

1. ไม่มีรถใหบ้ริการ
2. ไม่ทันเวลา
ใหบ้ริการ
3. ผู้รับบริการต้อง
รอคอย

2 1.1 
ประสิทธิผล-
การ
ด าเนินงานไม่
เปน็ไปตาม
เปา้หมาย

1 2 ผลการประเมินความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1. การตรวจสอบข้อมูลจาก 
GPS 
2. โทรศัพท์สอบถาม
พนักงานขับรถ
3. ไปทางเดียวกนัใหไ้ปด้วยกนั
4. แจ้งผู้ขอใช้รถใหเ้ล่ือน
เวลาการเดินทางในกรณีที่ไม่
สามารถจัดรถใหไ้ด้

1. การตรวจสอบข้อมูลจาก GPS 
2. จัดรถคันอืน่ใหแ้ทนกรณีมาไม่
ทันเวลาที่ก าหนด
3. ไปทางเดียวกนัใหไ้ปด้วยกนั
4. ใหข้อรถล่วงหน้า
5. แจ้งผู้ขอใช้รถใหเ้ล่ือนเวลาการ
เดินทาง
6. ใหผู้้ใช้บริการแนบหลักฐาน
ประกอบการขอใช้รถ

คุลาคม 2557 - 
ธันวาคม 2557

งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

YELLOW ต่ า


