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ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการการ
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(รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล) 
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  กุมภาพันธ์ 2563



ข 
 

 

 สารบัญ  
 
            หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ส่วนที่ 1  การบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ 1 

1.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง 1 

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 2 

1.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 

1.4 นโยบายการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

ส่วนที่ 2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 6 

2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 6 

2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 6 

2.3 ความหมายและค าจ ากดัความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 6 

2.4 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 7 

2.5 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 

ส่วนท่ี 3  บทวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนกลยุทธ ์คณะแพทยศาสตร์ (Strategic Risk) 13 

3.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงคงเหลือปี 2562 และความเสี่ยงประจ าปี 2563 14 

3.2 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (RM 1) 15 

3.3 แผนภูมิความเสี่ยง 24 

3.4 แผนการบริหารความเสี่ยง 25 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3)  31 

ส่วนที่ 4 บทวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (Operational Risk) 49 

4.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงคงเหลือปี 2562 และความเสี่ยงประจ าปี 2563 50 

4.2 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (RM 1) 55 

4.3 แผนภูมิความเสี่ยง 56 

4.4 แผนการบริหารความเสี่ยง 59 

4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3)  65 



ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 
ภาคผนวก 77 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3780/2555 78 

 ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 1959/2561 80 

บรรณานุกรม 87





1 
 

ส่วนที่ 1  
การบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ 

1.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
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1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กร มี
ความเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลอ านาจกันอย่างเหมาะสม ดังนี ้
 

 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะแพทยศาสตร์

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ด้านการผลิตบัณฑิตและ
บริการวิชาการ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ด้านการบริการรักษาพยาบาล

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การเงิน 

งบประมาณ พัสดุ และด้าน
ธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ด้านกายภาพและ
สภาพแวดล้อม และการ
บริหารความต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ด้านวิจัย

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ด้านสารสนเทศ
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1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง 
3. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. ด าเนินการวางแผนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งก ากับและ
ติดตามให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร ์

1. พิจารณาถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และความกังวลของสังคมที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ อย่างรอบคอบ  
2. จัดล าดับความส าคัญ และความรุนแรงของความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ด้านต่าง ๆ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ
ต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
3. จัดท าแผนหรือกระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ ให้
เหมาะสม  
4. ควบคุม ติดตาม และด าเนินการแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
5. วิเคราะห์ ทบทวน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการบริหารความต่อเนื่อง ต่อ คณะกรรมการประจ าคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ทุก 1 ปี และน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป  
6. วางแผนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการบริหารความต่อเนื่อง ให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
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1.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ดังนี ้

1. เพื่อให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่

เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
3. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอน

ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
5. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 

2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของการก ากับดูแลองค์การที่ดี เพราะนอกจากจะสนับสนุนให้คณะฯ สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและความน่าเช่ือถือให้แก่คณะฯ ให้ความมั่นใจในการดูและ
ปกป้องทรัพย์สินของคณะ ให้ความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของรับบ
งาน อันน าไปสู่ความยั่งยืนของคณะฯ 

2.3 ความหมายและค าจ ากัดความท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในด้านลบตอ่
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง 
ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสยีหายเพื่อให้ระดบัของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับการออกแบบให้
สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีย อมรับได ้เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าการด าเนินงานในองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดขึ้นอาจมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกคณะฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การ
ขยายตัวหรือการหดตัวทางเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น 
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
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2.4 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์องค์กร (Objective Setting) 

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการก าหนดและท าความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีต้องกระท าเพื่อก าหนดหลักการและทิศทางในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ลักษณะวัตถุประสงค ์ที่ดีมีดังต่อไปนี้ 
1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้ 
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเรจ็หรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
3. Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรมีอยู่ 
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
5. Timely มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. ระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
- มีเหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้  
- พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่

เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้  
- ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้ถูกระบุในขั้นตอนนี้จะไม่ถูกน าไปบริหารจัดการซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรใน

ภายหลังได้ 
 
 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์
องค์กร 

(Objective Setting)

2. ระบุเหตุการณ์ 
(Event Identification)

3. ประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

4. ค านวนระดับความเสี่ยง 
(Risk Exposure) /
จัดล าดับความเสี่ยง

5. พิจารณาเลือกแผน
จัดการความเสี่ยง /
ตอบสนองความเสี่ยง 
(Risk Response)

6. การติดตามผล 
(Monitoring)
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แนวทางในการระบุเหตุการณ์ 
แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Review Team) คือการก าหนดตัวคณะท างานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร

ในองค์กรหรือจัดจ้างผู้เช่ียวชาญให้เข้ามาท าการศึกษาข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์และระดมสมองกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีองค์กรเผชิญอยู่ให้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร 

การประเมินด้วยตนเอง (Risk Self-Assessment) เป็นแนวทางจากด้านล่างสู่ด้านบน (Bottom up approach) คือ
การให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ทบทวนว่ากิจกรรมที่ตนเองท าอยู่ทุกวันมีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
แนวทางนี้อาจท าโดยใช้แบบสอบถาม หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ระบุความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

3. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กร

รุนแรงเพียงใด และน ามาจัดล าดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความส าคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อจะได้ก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัย
เสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม  

- ประเมินผลกระทบ (Impact)  
- ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  

ตัวอย่าง การประเมินผลกระทบ (Impact) เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 5 
สูง 5แสนบาท -10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง 1แสนบาท - 5 แสนบาท 3 
น้อย 1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 1 หมื่นบาท 1 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน 
สูงมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60% 5 

สูง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 60-70% 4 
ปานกลาง ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 71-80% 3 

น้อย ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 81-90% 2 
น้อยมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า 90% 1 

 

ระดับความรุณแรง ค าอธิบาย ระดับคะแนน 
รุนแรงที่สุด มีการสญุเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต ์มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 5 

ค่อนข้างรุณแรง มีการสญุเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจ็บถึงขั้นพักงาน 4 
ปานกลาง มีการสญุเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 3 

น้อย มีการสญุเสียทรัพยส์ินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 2 
น้อยมาก มีการสญุเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย ไมม่ีการบาดเจ็บรณุแรง 1 

ตัวอย่าง การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เชิงปริมาณและคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 5 
สูง ระหว่าง1-6 เดือนต่อครั้ง 4 

ปานกลาง ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง 3 
น้อย มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง 1 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแนน 
สูงมาก มากกว่า 80% 5 

สูง 70-79% 4 
ปานกลาง 60-69% 3 

น้อย 50-59% 2 
น้อยมาก น้อยกว่า 50% 1 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย ระดับคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสเกดิเกือบทุกครั้ง 5 
สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง 3 
น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ที 2 

น้อยมาก มีโอกาสเกดิในกรณียกเว้น 1 

4. ค านวนระดับความเสี่ยง (Risk Exposure)/ จัดล าดับความเสี่ยง 
- ค านวนระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) เท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่าง โอกาสที่จะเกิด กับ ผลกระทบ เพื่อ

จัดล าดับความส าคัญและใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน 
- จัดท าแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและคนในองค์กรได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัวอย่างไร 
 

5      

4    สูง มาก 

3   สูง   

2  ปาน กลาง   

1 ต่ า     

 1 2 3 4 5 

 

5. พิจารณาเลือกแผนจัดการความเสี่ยง /ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
พิจารณาหาแนวทางเพื่อจะจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

(Risk Tolerance)  
การเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจาก

แนวทางนั้น ๆ กับผลประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับว่ามีความคุ้มค่าต่อองค์กรหรือไม่ 

การพิจารณาเลือกแผนจัดการความเสี่ยง 
1. ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก 
2. วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน ามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือในระยะยาว 
ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีเสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาสที่จะเกิด 
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วิธีตอบสนองต่อความเสี่ยง 
5.1 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง Avoid 

ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างรถไฟฟ้าเป็นรถ BRT ในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิก
โครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน  

ข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

5.2 ลดความเสี่ยง Reduce 
พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่

เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การ

ก าหนดผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน 
ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องดับเพลิง การ 

back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server ส ารอง 
5.3 แบ่งปัน กระจาย ความเสี่ยง Share/transfer 

ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น  
มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้

จากผู้อื่น 
การท าประกัน (Insurance) คือการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การท า

ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน  
การท าสัญญา (Contracts) คือการท าข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ 

การจัดจ้างหน่วยงานอ่ืนให้ด าเนินการแทน  
การรับประกัน (Warranties)  ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่เป็นไปตามสัญญาผู้ขายพร้อมที่จะรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน จึงเป็นลักษณะของการแบ่งปันความ
เสี่ยงจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย 

5.4 ยอมรับความเสี่ยง Accept 
หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยง

สูงกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

6. การติดตามผล (Monitoring) 
- แผนจัดการความเสี่ยงถูกน าไปใช้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
- ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง 
- สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสีย่งให้สอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไมม่ี

ประสิทธิภาพ 
- มีการรายงานผลต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
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2.5 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

   

 
 
 

 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

แต่งตั้ง
คณะท างาน และ

จัดหาทีมงาน
บริหารความเสี่ยง

ระบุเหตุการณ์

ประเมินความ
เสี่ยง

ตอบสนอง
ความเสี่ยง

สรุปและ
รายงาน

ติดตาม
ทบทวน

ขั้นตอน 
 

การด าเนินการ/กิจกรรม 
 

ก าหนดวตัถุประสงค ์

ขอบเขตและ

สภาพแวดลอ้ม 

1 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

เพ่ือด ำเนินกำร 

(1) ศกึษำภำพรวมขององค์กร 
(2) ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(3) แบ่งหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 

การระบุความเสีย่ง  

(Event Identification) 
 

2 

(8) กำรระดมสมอง (Brainstorming) 
(9) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) 
(10) ใช้รำยกำรตรวจสอบ(Checklist)  เชน่  

จำกแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน  เป็นตน้ 
(11) กำรวิเครำะห์ควำมผดิพลำดของมนุษย์ 

(Human Error Analysis) 
(12) วิเครำะห์ระบบงำน (Work System Analysis) 
(13) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ (What if) 

2)  

จ าแนกประเภท 
(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ ์
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนผลิตบัณฑติและบริกำร

วิชำกำร 
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริกำรรักษำพยำบำล 
(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรบุคคล กำรเงิน งบประมำณ 

พัสดุ และด้ำนธรรมำภิบำล 
(5) ควำมเสี่ยงด้ำนกำยภำพและ

สภำพแวดล้อม และกำรบริหำรควำม

ต่อเน่ือง 
(6) ควำมเสี่ยงด้ำนวิจัย 
(7) ควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ 

ประชมุคณะกรรมการ/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

  เพ่ือด ำเนนิกำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย 
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1. แต่งต้ังคณะท างาน และจัดหาทีมงานบริหารความเสี่ยง 

- ผู้บริหารมอบนโยบาย และให้การสนับสนุน 
- ประชุมทีมงาน สรุปงานท่ีอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ 

2. ระบุเหตุการณ์ 
- วิเคราะห์ขั้นตอนของแผนงาน ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอน 
- ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ,ระดมความคิด ,สัมภาษณ์ 

3. ประเมินความเสี่ยง 
- โอกาสที่จะเกิด ,ความรุนแรงของผลกระทบ ,ระดับความส าคัญของความเสี่ยง และจัดล าดับ 

4. ตอบสนองความเสี่ยง 
- แบ่งปัน ,หลีกเลี่ยง ,ลด และยอมรับ 
- พิจารณาผลได้ผลเสียแต่ละทางเลือก 

5. สรุปและรายงาน 
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง และประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

6. ติดตามทบทวน 
- ติดตามตรวจสอบว่ามีการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงคงเหลือ 
- ย้อนกลับสู่วงจรบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอน 
 

การด าเนินการ/กิจกรรม 
 

ประเมินความเสีย่ง  

(Risk Assessment) 
 

3 
วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความเสีย่ง 

 

(1) ประเมินโอกำส  (1-5) 
(2) ผลกระทบ (1-5) 
(3) ประเมินควำมเสี่ยง (1-25) 
(4) จัดล ำดับควำมเสี่ยง  
     (ต ่ำ ปำนกลำง สงู สงูมำก)  

1. แ

ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง 

(

R
i
s
k 
M
a
p
) 

(5)  

1. แ

ผ

น

ภู

มิ

ค

ว

า

ม

เ

สี่

ย

ง 

(

ตามแบบฟอรม์ RM1 
 
จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

ตอบสนองความเสีย่ง  

(Risk Assessment) 
 

4 
(1) ควำมเสี่ยงต า่ : ยอมรับควำมเสี่ยง 
(2) ควำมเสี่ยงปานกลาง : ยอมรับควำมเสี่ยง

โดยมีมำตรกำรติดตำม 
(3) ควำมเสี่ยงสงู : ควบคุมความเสีย่ง  

โดยมีแผนกำรควบคุม 
(4) ควำมเสี่ยง สูงมาก :  

ควบคุมความเสีย่ง โดยมีแผนกำรควบคุม 
ถ่ายโอนความเสีย่ง  

- จัดท ำแผนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง  ตามแบบฟอรม์ RM2 
- ก ำหนดมำตรกำรกำร

ควบคุม 
- มอบหมำยผู้รับผดิชอบ 
- ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ 

 

ติดตามความเสีย่ง  

(Risk Assessment) 
 

5 

(1) รำยงำน รอบ 6, 9 เดือน - รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  

ตามแบบฟอรม์ RM3 
 

(2) รำยงำน รอบ 12 เดือน 1. รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  
และคณบดี  ตามแบบฟอรม์ RM3  

จดัการความเสี่ยง 

 

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารเสี่ยง 

 



13 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
บทวิเคราะห์ 

แผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ 
(Strategic Risk)
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3.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงคงเหลือปี 2562 และความเสี่ยงประจ าปี 2563 

ที่ 
(1) 

Strategic Objectives /KPIs /ปัจจัยเส่ียง (2) รหัส (3) 

ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

1 กลยุทธ์ International standard and hospital outcome   
1.1 Certification อนุกรรมการด้าน

รักษาพยาบาล 1.1.1 งบประมาณและแผนในการด าเนินการโครงสร้างกายภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 

SR1.1.1         5       4   

1.1.2 โครงสร้างทางกายภาพของคณะฯ เดิมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SR1.1.2         5       4   
1.1.3 ขาดความรู้ความเข้าใจและความต่อเน่ืองในการขับเคลื่อน

องค์กรตามาตรฐาน JCI 
SR1.1.3     3             5 

1.2 Medical Hub  
1.2.1 กระบวนการท างาน Operation ล่าช้า ได้แก่ กระบวนการสร้าง

ตึกท่ีออกแบบมาไม่เป็นปัจจุบันต้องมีการปรับ และกระบวนการ
สร้างในโครงการมีตึกและรายละเอียดจ านวนมาก มีปัญหาหน้า
งานมากซ่ึงต้องการการตัดสินใจ 

SR1.2.1         5       4   

1.2.2 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาก มี
ระเบียบท่ีเกี่ยวพันมาก โดยเป็นหน่วยงานภายนอกคณะฯ 

SR1.2.2       4           5 

1.2.3 ด้านการเงิน 50% ต้องหาเอง และงบประมาณจากภาครัฐมี
ความไม่แน่นอนสูงขึ้นจากนโยบาย 

SR1.2.3     3             5 

1.2.4 ความเพียงพอของบุคลากรด้านรักษาพยาบาลต่อการขยายตัว
ของบริการ (จ านวนบุคลากร) และความสามารถของบุคลากร 

SR1.2.4     3         3     

1.3 Infectious control  
1.3.1 ไม่มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ท่ีเป็นมาตรฐาน SR1.3.1     3             5 
1.4 Revenue  
1.4.1 รายได้ลดลงเน่ืองจากการปิดปรับปรุงโครงสร้างของโรงพยาบาล 

เพื่อตอบสนองต่อมาตรฐานการรักษาพยาบาล 
SR1.4.1       4         4   
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ที่ 
(1) 

Strategic Objectives /KPIs /ปัจจัยเส่ียง (2) รหัส (3) 

ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

1.5 Margin from healthcare service  
1.5.1 มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นจากการรักษาโรคซับซ้อนตามมาตรฐานท่ี

สูงขึ้น (ระดับสากล)  
SR1.5.1       4         4   

2 กลยุทธ์ WFME   
2.1 Certified postgrad program (คลินิก) อนุกรรมการด้านการ

ผลิตบัณฑิตและบริการ
วิชาการ 

2.1.1 อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ WFME ระดับ 
Postgrad 

SR2.1.1         5         5 

2.2 Certified Under grad program  
2.2.1 อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ WFME ระดับ Under 

grad  
SR2.2.1       4         4   

2.3 Double degree program (ปรีคลินิก) 
2.3.1 ข้อก าหนดด้านการจัดการหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ความ

ร่วมมือไม่ตรงกัน 
SR2.3.1     3         3     

2.4 International program  
2.4.1 ขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ SR2.4.1       4         4   
2.5 number of non-degree training course 
2.5.1 ทรัพยากรไม่เพียงพอ (บุคคล งบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สารสนเทศ) 
SR2.5.1       4         4   

3 กลยุทธ์ High Quality research                         
3.1 Research income  อนุกรรมการด้านวิจัย 
3.1.1 นักวิจัยท่ีสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์มีจ านวน

น้อย 
SR3.1.1       4           5 

3.1.2 โอกาสการได้รับทุนจากต่างประเทศมีน้อย SR3.1.2       4           5 



16 
 

 
 

ที่ 
(1) 

Strategic Objectives /KPIs /ปัจจัยเส่ียง (2) รหัส (3) 

ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

3.1.3 นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงมีจ านวนลดลง (อาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ) 

SR3.1.3     3           4   

3.1.4 นักวิจัยน าผลงานวิจัยท่ีควรจะตีพิมพ์ระดับนานาชาติไปตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติท่ีไม่มีค่าตอบแทน  

SR3.1.4     3         3     

3.2 Citation  
3.2.1 จ านวนอาจารย์ใหม่ภาคคลินิกเพิ่มขึ้น (สาย ข รอเปล่ียนเป็น

สาย ก) 
SR3.2.1       4           5 

4 กลยุทธ์ Responsible to society                         
4.1 Value to society - Decreased  อนุกรรมการด้านแผน

ยุทธศาสตร์ (ฝ่าย
กิจการพิเศษและสื่อสาร
องค์กร) 

4.1.1 ขาดการวิเคราะห์โรคส าคัญท่ีน าไปสู่นโยบายการวิจัยในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนท่ีชัดเจน และการสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

SR4.1.1       4       3     

4.1.2 คนในชุมขาดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ SR4.1.2     3         3     
4.2 Green faculty Energy saving   อนุกรรมการด้าน

กายภาพและ
สภาพแวดล้อม และ
การบริหารความ
ต่อเนื่อง 

4.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือส าคัญเสื่อมประสิทธิภาพ ท าให้ใช้พลังงาน
มาก และก่อให้เกิดมลพิษในปริมาณมาก 

SR4.2.1         5         5 

4.3 sola power  
   -                       
4.4 จ านวน CSR project  อนุกรรมการด้านแผน

ยุทธศาสตร์ (ฝ่าย
กิจการพิเศษและสื่อสาร
องค์กร) 

4.4.1 ขาดบุคลากรส าคัญท่ีจะเข้าร่วมโครงการ เช่น แพทย์ SR4.4.1       4         4   
4.4.2 ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ SR4.4.2       4       3     

5 กลยุทธ์ Best place to work                         
5.1 Engagement score  อนุกรรมการด้านการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

5.1.1 ขาดบุคลากรที่มีสมรรถนะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/
ผู้บริหารระดับกลาง/ผู้บริหารระดับต้น 

SR5.1.1   2         2       
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ที่ 
(1) 

Strategic Objectives /KPIs /ปัจจัยเส่ียง (2) รหัส (3) 

ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

5.1.2 อัตราการลาออกของบุคคลากร SR5.1.2 1               4   การเงิน งบประมาณ 
พัสดุ และด้านธรรมาภิ
บาล (หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี) 

5.1.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการส่งผลการประเมิน
มีความล่าช้าและไม่ทันรอบการประเมิน 

SR5.1.3             2       

5.1.4 ความไม่ปลอดภัยของบุคลากร SR5.1.4 1         5         
5.2 Productivity  อนุกรรมการด้านการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
การเงิน งบประมาณ 
พัสดุ และด้านธรรมาภิ
บาล (งานคลัง) 

5.2.1 รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย SR5.2.1         5         5 

6 กลยุทธ์ Modern & Efficient                         
6.1 Digitized work process    
6.1.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

(ฮาร์ดแวร์,ซอฟแวร์ มาตรฐาน) 
SR6.1.1       4         4   อนุกรรมการด้าน

สารสนเทศ 
6.1.2 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญภายใน/ภายนอกเฉพาะด้านDigitize 

work Process  
SR6.1.2     3         3     

6.1.3 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในด้าน 
Digitize work Process 

SR6.1.3       4         4   

6.1.4 ไม่มี work process ท่ีสมบูรณ์และครอบคลุม Digitized work 
process 

SR6.1.4     3         3     

6.2 Achieved EdPEx  อนุกรรมการด้านแผน
ยุทธศาสตร์ (ฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ) 

6.2.1 ไม่มีความต่อเนื่องในการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหาร
องค์กรและการด าเนินงานประจ า  

SR6.2.1     3             5 

6.2.2 ผู้บริหารรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์ 
EdPEx น้อย 

SR6.2.2     3           4   



18 
 

 
 

ที่ 
(1) 

Strategic Objectives /KPIs /ปัจจัยเส่ียง (2) รหัส (3) 

ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

6.2.3 จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักใน
เกณฑ์ EdPEx มีน้อย 

SR6.2.3     3         3     

6.3 Customer satisfaction  อนุกรรมการด้าน
สารสนเทศ 6.3.1 user interface ท่ีใช้งานยาก SR6.3.1     3       2       

6.3.2 system unavailbility SR6.3.2   2               5 



19 
 

 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม แบบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

(1) ที่  

แสดงล าดับที่ของรายการ 

(2) กลยุทธิ์/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง  

Strategic Objectives หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของคณะ หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

หรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และข้อได้เปรียบของ

สถาบัน 

KPIs (key performance indicator) หมายถึง ดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้ 

(3) รหัส 

ก าหนดรหัสความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้ง 6 เรื่อง คือ  

1. กลยุทธ์ International standard and hospital outcome  

2. กลยุทธ์ WFME  

3. กลยุทธ์ High Quality research  

4. กลยุทธ์ Responsible to society  

5. กลยุทธ์ Best place to work  

6. กลยุทธ์ Modern & Efficient 

(4) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

ระบุระดับความน่าจะเป็นท่ีจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยใช้มติของคณะกรรมการ หรือ

ผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ก าหนด 

(5) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

ระบุระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจะว่าได้รับผลกระทบมากเพียงใด โดยใช้ข้อมูลชิงปริมาณ หรือ

คุณภาพที่มีอยู่ หรือหากยังไม่มีข้อมูล ก าหนดโดยใช้มติของคณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้

ก าหนด 

(6) ผู้รับผอดชอบ 

อนุกรรมการผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงน้ัน ๆ 
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3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง (2) รหัส (3) โอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย  
(L) (4) 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ  

( I ) (5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ (7) 

1. กลยุทธ์ International standard and hospital outcome 
1.1 Certification 1. งบประมาณและแผนในการด าเนินการโครงสร้างกายภาพให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
SR1.1.1 5 4 20 อนุกรรมการด้านรักษาพยาบาล 

2. โครงสร้างทางกายภาพของคณะฯ เดิมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SR1.1.2 5 4 20 
3. ขาดความรู้ความเข้าใจและความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนองค์กรตา
มาตรฐาน JCI 

SR1.1.3 3 5 15 

1.2 Medical Hub 1. กระบวนการท างาน Operation ล่าช้า ได้แก่ กระบวนการสร้างตึกท่ี
ออกแบบมาไม่เป็นปัจจุบันต้องมีการปรับ และกระบวนการสร้างในโครงการมี
ตึกและรายละเอียดจ านวนมาก มีปัญหาหน้างานมากซึ่งต้องการการตัดสินใจ 

SR1.2.1 5 4 20 

2. เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาก มีระเบียบท่ี
เกี่ยวพันมาก โดยเป็นหน่วยงานภายนอกคณะฯ 

SR1.2.2 4 5 20 

3. ด้านการเงิน 50% ต้องหาเอง และงบประมาณจากภาครัฐมีความไม่
แน่นอนสูงขึ้นจากนโยบาย 

SR1.2.3 3 5 15 

4. ความเพียงพอของบุคลากรด้านรักษาพยาบาลต่อการขยายตัวของบริการ 
(จ านวนบุคลากร) และความสามารถของบุคลากร 

SR1.2.4 3 3 9 

1.3 Infectious 
control 

1. ไม่มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ท่ีเป็นมาตรฐาน SR1.3.1 3 5 15 

1.4 Revenue 1. รายได้ลดลงเนื่องจากการปิดปรับปรุงโครงสร้างของโรงพยาบาล เพื่อ
ตอบสนองต่อมาตรฐานการรักษาพยาบาล 

SR1.4.1 4 4 16 

1.5 Margin from 
healthcare service 

1. มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นจากการรักษาโรคซับซ้อนตามมาตรฐานท่ีสูงขึ้น (ระดับ
สากล)  

SR1.5.1 4 4 16 

2. กลยุทธ์ WFME           
2.1 Certified 
postgrad program 
(คลินิก) 

1. อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ WFME ระดับ Postgrad SR2.1.1 5 5 25 อนุกรรมการด้านการผลิตบัณฑิต
และบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง (2) รหัส (3) โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย  

(L) (4) 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ  

( I ) (5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ (7) 

2.2 Certified Under 
grad program 

1. อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ WFME ระดับ Under grad  SR2.2.1 4 4 16 

2.3 Double degree 
program (ปรีคลินิก) 

1. ข้อก าหนดด้านการจัดการหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือไม่
ตรงกัน 

SR2.3.1 3 3 9 

2.4 International 
program 

1. ขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ SR2.4.1 4 4 16 

2.5 number of non 
degree training 
course 

1. ทรัพยากรไม่เพียงพอ (บุคคล งบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ) SR2.5.1 4 4 16 

3. กลยุทธ์ High Quality research           
3.1 Research income 1. นักวิจัยท่ีสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์มีจ านวนน้อย SR3.1.1 4 5 20 อนุกรรมการด้านวิจัย 

2. โอกาสการได้รับทุนจากต่างประเทศมีน้อย SR3.1.2 4 5 20 
3. นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงมีจ านวนลดลง (อาจารย์เกษียณอายุราชการ) SR3.1.3 3 4 12 
4. นักวิจัยน าผลงานวิจัยท่ีควรจะตีพิมพ์ระดับนานาชาติไปตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติท่ีไม่มีค่าตอบแทน  

SR3.1.4 3 3 9 

3.2 Citation 1. จ านวนอาจารย์ใหม่ภาคคลินิกเพิ่มขึ้น (สาย ข รอเปลี่ยนเป็นสาย ก) SR3.2.1 4 5 20 
4. กลยุทธ์ Responsible to society           
4.1 Value to society 
- Decreased 

1. ขาดการวิเคราะห์โรคส าคัญท่ีน าไปสู่นโยบายการวิจัยในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนท่ีชัดเจน และการสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

SR4.1.1 4 3 12 อนุกรรมการด้านแผน
ยุทธศาสตร์ (ฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร) 2. คนในชุมขาดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ SR4.1.2 3 3 9 

4.2 Green faculty 
Energy saving 

1. อุปกรณ์และเครื่องมือส าคัญเสื่อมประสิทธิภาพ ท าให้ใช้พลังงานมาก และ
ก่อให้เกิดมลพิษในปริมาณมาก 

SR4.2.1 5 5 25 อนุกรรมการด้านกายภาพและ
สภาพแวดล้อม และการบริหาร
ความต่อเนื่อง 4.3 sola power  -         

4.4 จ านวน CSR 
project 

1. ขาดบุคลากรส าคัญท่ีจะเข้าร่วมโครงการ เช่น แพทย์ SR4.4.1 4 4 16 อนุกรรมการด้านแผน
ยุทธศาสตร์ 
(ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสาร
องค์กร) 

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ SR4.4.2 4 3 12 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง (2) รหัส (3) โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย  

(L) (4) 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ  

( I ) (5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ (7) 

5. กลยุทธ์ Best place to work           
5.1 Engagement 
score 

1. ขาดบุคลากรที่มีสมรรถนะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหาร
ระดับกลาง/ผู้บริหารระดับต้น 

SR5.1.1 2 2 4 อนุกรรมการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน 
งบประมาณ พัสดุ และด้านธรร
มาภิบาล (หน่วยการเจ้าหน้าท่ี) 

2. อัตราการลาออกของบุคคลากร SR5.1.2 1 4 4 
3. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการส่งผลการประเมินมีความ
ล่าช้าและไม่ทันรอบการประเมิน 

SR5.1.3 1 2 2 

4. ความไม่ปลอดภัยของบุคลากร SR5.1.4 1 5 5 
5.2 Productivity 1. รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย SR5.2.1 5 5 25 อนุกรรมการด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน 
งบประมาณ พัสดุ และด้านธรร
มาภิบาล (งานคลัง) 

6. กลยุทธ์ Modern & Efficient           
6.1 Digitized work 
process 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ (ฮาร์ดแวร์,ซอฟแวร์ 
มาตรฐาน) 

SR6.1.1 4 4 16 อนุกรรมการด้านสารสนเทศ 

2. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญภายใน/ภายนอกเฉพาะด้านDigitize work 
Process  

SR6.1.2 3 3 9 

3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในด้าน Digitize work 
Process 

SR6.1.3 4 4 16 

4. ไม่มี work process ท่ีสมบูรณ์และครอบคลุม Digitized work process SR6.1.4 3 3 9 
6.2 Achieved EdPEx 1. ไม่มีความต่อเน่ืองในการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารองค์กรและ

การด าเนินงานประจ า  
SR6.2.1 3 5 15 อนุกรรมการด้านแผน

ยุทธศาสตร์ (ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ) 2. ผู้บริหารรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์ EdPEx 

น้อย 
SR6.2.2 3 4 12 

3. จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์ EdPEx 
มีน้อย 

SR6.2.3 3 3 9 

6.3 Customer 
satisfaction 

1. user interface ท่ีใช้งานยาก SR6.3.1 3 2 6 อนุกรรมการด้านสารสนเทศ 
2. system unavailbility SR6.3.2 2 5 10 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 

(1) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 

ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน 

(2) กลยุทธิ์/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง  

Strategic Objectives หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจนของคณะ หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

หรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และข้อได้เปรียบของ

สถาบัน 

KPIs (key performance indicator) หมายถึง ดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน 

ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้ 

(3) รหัส 

ก าหนดรหัสความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้ง 6 เรื่อง คือ  

1. กลยุทธ์ International standard and hospital outcome  

2. กลยุทธ์ WFME  

3. กลยุทธ์ High Quality research  

4. กลยุทธ์ Responsible to society  

5. กลยุทธ์ Best place to work  

6. กลยุทธ์ Modern & Efficient 

(4) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด 

(5) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีระดับ

ของผลกระทบที่จะได้รับอยู่ในระดับใด 

(6) ระดับความเสี่ยง 
ระบุระดับของความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย 
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3.3 แผนภูมิความเสี่ยง 
 

5    
SR1.1.1, SR1.1.2, 

 SR1.2.1 
SR2.1.1, SR4.2.1, 

SR5.2.1 

 

4 
  SR4.1.1, SR4.4.2  

SR1.4.1, SR1.5.1, 
SR2.2.1, SR2.4.1, 
SR2.5.1, SR4.4.1, 
SR6.1.1, SR6.1.3 

SR1.2.2, SR3.1.1, 
SR3.1.2, SR3.2.1  

3  SR6.3.1 

SR1.2.4, SR2.3.1, 
SR3.1.4, SR4.1.2, 
SR6.1.2, SR6.1.4, 

SR6.2.3 

SR3.1.3, SR6.2.2 
SR1.1.3, SR1.2.3, 
SR1.3.1, SR6.2.1 

2  SR5.1.1   SR6.3.2 

1  SR5.1.3  SR5.1.2 SR5.1.4 

 1 2 3 4 5 

 
 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม 

ระบุระดับความเสี่ยงที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM1) ลงในแผนภูมิ  

(โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) เพื่อให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงน้ัน อยู่ในระดับความเสี่ยงใด  

- ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้  

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2-9 คะแนน หมายถึง ระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้   

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่

สามารถยอมรับ 

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่

ไม่สามารถยอมรับได้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอ
กา

สท
ีจ่ะ

เก
ิดค

วา
มเ

สีย
หา

ย 
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3.4 แผนการบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กลยุทธ์ International standard and hospital outcome   
1.1 Certification 1.1.1 งบประมาณและแผนในการ

ด าเนินการโครงสร้างกายภาพให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน 

SR1.1.1 1.การเตรียมแผนด้านงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
รักษาพยาบาล 

1.1.2 โครงสร้างทางกายภาพของคณะฯ 
เดิมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

SR1.1.2 1. การเตรียมแผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพให้สอดคล้อง
กับแผนการด าเนินงาน 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.จ้างทีปรึกษาภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญช่วยบริหารจัดการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
1.1.3 ขาดความรู้ความเข้าใจและความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนองค์กรตา
มาตรฐาน JCI 

SR1.1.3 1.การเตรียมแผนด้านงบประมาณให้เพียงพอ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. จ้างทีปรึกษาภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญช่วยบริหารจัดการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน JCI 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4. การสร้างความเข้าใจและการยอมรับ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
5. การสนับสนุนและการก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
6.การสื่อสารนโยบายแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุมและทั่วถึง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

1.2 Medical Hub 1.2.1 กระบวนการท างาน Operation 
ล่าช้า ได้แก่ กระบวนการสร้างตึกท่ี
ออกแบบมาไม่เป็นปัจจุบันต้องมีการปรับ 
และกระบวนการสร้างในโครงการมีตึกและ
รายละเอียดจ านวนมาก มีปัญหาหน้างาน
มากซึ่งต้องการการตัดสินใจ 

SR1.2.1 ควบคุมกระบวนการท างานให้เป็นไปตามระยะเวลา 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

1.2.2 เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มี
หน่วยงานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมาก โดย
เป็นหน่วยงานภายนอกคณะฯ 

SR1.2.2   1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

1.2.3 ด้านการเงิน 50% ต้องหาเอง และ
งบประมาณจากภาครัฐมีความไม่แน่นอน
สูงขึ้นจากนโยบาย 

SR1.2.3 1.การเปิดและการขยายบริการ Self pay และ Co pay 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2.การตั้งกองทุนเฉพาะเพื่อรับบริจาค 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3.จัดท าแผนการเงินระยะสั้นระยะยาว 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

1.2.4 ความเพียงพอของบุคลากรด้าน
รักษาพยาบาลต่อการขยายตัวของบริการ 

SR1.2.4   1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(จ านวนบุคลากร) และความสามารถของ
บุคลากร 

1.3 Infectious 
control 

1.3.1 ไม่มีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติ
ใหม่ท่ีเป็นมาตรฐาน 

SR1.3.1 1. จัดหาสถานท่ีเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารแยกจากอาคารบริการท่ัวไป 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. จัดเตรียมงบประมาณในการก่อสร้างและครุภัณฑ์ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

1.4 Revenue 1.4.1 รายได้ลดลงเนื่องจากการปิด
ปรับปรุงโครงสร้างของโรงพยาบาล เพื่อ
ตอบสนองต่อมาตรฐานการรักษาพยาบาล 

SR1.4.1 1.ปรับปรุงการจัดท าแผนรองรับการเปิดบริการ มีการจัดการประชุมร่วม
ระหว่างฝ่ายรพ. ฝ่ายวางแผน และฝ่ายการคลังฯ เพื่อก าหนดล าดับ
ความส าคัญในการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการในตึกกัลยาฯ โดย
ตั้งวัตถุประสงค์ให้เปิดใช้บริการได้ภายในก าหนด 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

1.5 Margin from 
healthcare service 

1.5.1 มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นจากการรักษาโรค
ซับซ้อนตามมาตรฐานท่ีสูงขึ้น (ระดับ
สากล)  

SR1.5.1 1. ก าหนดมาตรการร่วมจ่ายในอุปกรณ์และยาท่ีสิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. เจรจากับหน่วยงานท่ีจ่าย เช่น สปสช กรมบัญชีกลาง เพื่อท าข้อตกลงใน
การจ่ายเงินส าหรับการรักษาพยาบาลโรคซับซ้อน 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63   

2. กลยุทธ์ WFME           
2.1 Certified 
postgrad program 
(คลินิก) 

2.1.1 อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจใน
เกณฑ์ WFME ระดับ Postgrad 

SR2.1.1 1. จัดอบรม WFME postgrad ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
การผลิตบัณฑิตและ
บริการวิชาการ 

2.ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาระดับหลังปริญญาในระดับคณะ โดย
ร่วมมือกันในทุกหลักสูตร 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

 3. ส่งอาจารย์ในคณะฯเข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน WFME 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ WFME 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.2 Certified 
Under grad 
program2 

2.2.1 อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจใน
เกณฑ์ WFME ระดับ Under grad  

SR2.2.1 1. ให้การอบรมแพทยศาสตรศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ WFME under 
gard 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2. ส่งอาจารย์ในคณะฯเข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน WFME 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ WFME 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.3 Double degree 
program (ปรีคลินิก) 

2.3.1 ข้อก าหนดด้านการจัดการหลักสูตร
กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือไม่ตรงกัน 

SR2.3.1 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดการหลักสูตร ท้ัง 2 มหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. สัมมนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.4 International 
program 

2.4.1 ขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ี
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

SR2.4.1 1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบบูรณาการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.5 number of 
non degree 
training course 

2.5.1 ทรัพยากรไม่เพียงพอ (บุคคล 
งบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ) 

SR2.5.1 1. ตั้งคณะกรรมการการด าเนินการและก ากับดูแลโครงการ NDT 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. ติดตามผลการด าเนินการและความก้าวหน้าของการด าเนินการทุก 6 
เดือน 

ภายในไตรมาส 1 และ 2 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. ก าหนดระยะเวลาให้มีหลักสูตร non degree training  2 หลักสูตร 
ภายใน 4 ปี 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

3. กลยุทธ์ High Quality research         
3.1 Research 
income 

3.1.1 นักวิจัยท่ีสามารถสร้างผลงาน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์มีจ านวนน้อย 

SR3.1.1 หานักวิจัย/ภาคเอกชน ท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมวิจัยจากหน่วยงานอื่น
มาร่วมท างาน 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
วิจัย 

3.1.2 โอกาสการได้รับทุนจากต่างประเทศ
มีน้อย 

SR3.1.2 สนับสนุนการท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศโดยผ่านทางนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

3.1.3 นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงมีจ านวน
ลดลง (อาจารย์เกษียณอายุราชการ) 

SR3.1.3 1. มีระบบการจ้างเมธีวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยอาวุโสของมข. 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. อาจารย์เกษียณยังสามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของนศ.บัณฑิตได้ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

3.1.4 นักวิจัยน าผลงานวิจัยท่ีควรจะตีพิมพ์
ระดับนานาชาติไปตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

SR3.1.4 ระบบการให้บริการ publication clinic หรือการจ่ายค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลScopus 
หรือ ISI 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

3.2 Citation 3.2.1 จ านวนอาจารย์ใหม่ภาคคลินิก
เพิ่มขึ้น (สาย ข รอเปลี่ยนเป็นสาย ก) 

SR3.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์วิจัย ท างานร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

4. กลยุทธ์ Responsible to society         
4.1 Value to 
society - 
Decreased 

4.1.1 ขาดการวิเคราะห์โรคส าคัญท่ีน าไปสู่
นโยบายการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท่ีชัดเจน และการสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

RS4.1.1 1. วิเคราะห์และจัดล าดับโรคท่ีส าคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
แผนยุทธศาสตร์ 
(ฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร) 

2. จัดตั้งกลุ่มวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยสู่ชุมชน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. สนับสนุนทุนวิจัยให้เพียงพอ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

4.1.2 คนในชุมขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความร่วมมือ 

RS4.1.2 1. ส ารวจชุมชนเป้าหมาย โดย ออกหน่วย ลงพื้นท่ี เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ในการแก้ไขปัญหาชุมชน และประโยชน์ท่ี
ชุมชนจะได้รับ 
- โดยการประชุมกลุ่มย่อย 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

3. ก าหนดระยะเวลา ลงพื้นท่ี ทุก 3 เดือน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4.2 Green faculty 
Energy saving 

4.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือส าคัญเสื่อม
ประสิทธิภาพ ท าให้ใช้พลังงานมาก และ
ก่อให้เกิดมลพิษในปริมาณมาก 

RS4.2.1 1. ก าหนดชนิดเครื่องมือที่ใช้พลังงานมาก และไม่มีประสิทธิภาพ คือ หม้อ
ผลิตไอน้ า (Boiler) 

2563 อนุกรรมการด้าน
กายภาพและ
สภาพแวดล้อม 
และการบริหาร

2. ด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษา โดยก าหนดระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจน 

2563 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดล าดับความส าคัญของอุปกรณ์ท่ีต้องปรับเปล่ียนก่อน หลัง เปลี่ยน  

1. หม้อผลิตไอน้ า 
(Boiler) 
2. ระบบระบายความ
ร้อน หอผึ่งเย็น (Cooling 
Tower) 
3. ปั๊มลมทางการแพทย์ 
(compressed air 
medical) 

ความต่อเนื่อง 
(หัวหน้าหน่วย
เครื่องกล  
คุณพรชัย อนุภาพ
ไพรบูรณ์/คุณอรรถ
วิทย์ ดีนาง หัวหน้า
หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์) 

4. หางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4.3 sola power  -         
4.4 จ านวน CSR 
project 

4.4.1 ขาดบุคลากรส าคัญท่ีจะเข้าร่วม
โครงการ เช่น แพทย์ 

RS4.4.1 1. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีรถรับส่ง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
แผนยุทธศาสตร์ 
(ฝ่ายกิจการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร) 

2. มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. เพิ่มความปลอดภัยในการท างานในพื้นท่ีชุมชน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

4.4.2 ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

RS4.4.2 1. รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. ขอรับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

5. กลยุทธ์ Best place to work         
5.1 Engagement 
score 

5.1.1 ขาดบุคลากรที่มีสมรรถนะเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหาร
ระดับกลาง/ผู้บริหารระดับต้น 

RS5.1.1 1. มีงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรในแต่ละประเภท Talent tank โดย 
ประเมินโดยใช้ leader ship system / แมวมอง / ผู้ท่ีได้รับรางวัลท่ีมี
ผลงานดีเด่น 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
การเงิน 
งบประมาณ พัสดุ 
และด้านธรรมาภิ
บาล 

2. พัฒนา talent เช่น หลักสูตรท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. จัดท าเส้นทางสู่การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

5.1.2 อัตราการลาออกของบุคคลากร RS5.1.2 1. มีการสนับสนุน ให้ทุนในการพัฒนาวิชาชีพ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. มีการสนับสนุน ค่าตอบแทน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. มีการสนับสนุน สวัสดิการรักษาพยาบาลญาติสายตรง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4. มีการสนับสนุน สวัสดิการการศึกษาบุตร 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
5. มีการสนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าและมั่นคงทางวิชาชีพ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

RS5.1.3 1. การประชุมชี้แจง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
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5.1.3 กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีการส่งผลการประเมินมีความ
ล่าช้าและไม่ทันรอบการประเมิน 

2. ระบบติดตาม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. ชี้แจงเอกสาร 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4. จัดผู้รับผิดชอบติดตาม 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
5. สะท้อนผลเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา ในการประชุมผู้บริหารกับ
หัวหน้าภาควิชา 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

5.1.4 ความไม่ปลอดภัยของบุคลากร RS5.1.4 1. ดูแลความไม่ปลอดภัยทางด้านทรัพย์สิน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. ดูแลการปฐมพยาบาลเองต้นในหน่วยงาน AED Work Place 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
3. ดูแลกิจกรรมสร้างเสริมและป้องกัน (Safty Patrol) 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
4. ดูแลอบรมบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
5. ดูแลการปรับนโยบาย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุอันตรายก่อนน าเข้าพื้นท่ี
โรงพยาบาล 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

6. ดูแลการตรวจสุขภาพใหม่ก่อนเซ็นสัญญาจ้าง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
5.2 Productivity 5.2.1 รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  RS5.2.1 1. ควบคุมรายจ่าย 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2. ก าหนดการรับคนเข้าท างานโดยใช้ Strategic HR โดยมุ่งเน้นบุคลากรท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเพิ่มงานและรายได้ให้กับคณะฯ 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

6. กลยุทธ์ Modern & Efficient         
6.1 Digitized work 
process  

6.1.1 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญภายใน/
ภายนอกเฉพาะด้านDigitize work 
Process   

RS6.1.1 1. จัดทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน TPQI (แผนใหม่) ภายในไตรมาศ 2 อนุกรรมการด้าน
สารสนเทศ 2. จัดระบบพัฒนาบุคคลากร ตาม gap (แผนใหม่) ภายในไตรมาศ 2 

3.จัดท าระบบ IT service outsourcing (แผนใหม่) ภายในไตรมาศ 1 
6.1.2 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีท่ี
เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ (ฮาร์ดแวร์,ซอฟแวร์ 
มาตรฐาน) 

RS6.1.2 1. จัดหาระบบ digital workflow ร่วมกับ มข. (แผนใหม่) ภายในไตรมาศ 2 
2. จัดหา hardware ทดแทน/เพิ่มเติมส่วนส าคัญ (lean) ภายในไตรมาศ 1 

6.1.3 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในด้าน Digitize work 
Process 

RS6.1.3 1. จัด workshop Data governanceให้หน่วยงานส าคัญ(แผนใหม่) ภายในไตรมาศ 1 
2. ทบทวน work process ร่วมกับหน่วยงาน ภายในไตรมาศ 1 
3. สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายดิจิทัลในหน่วยงาน ภายในไตรมาศ 1 

6.1.4 ไม่มี work process ท่ีสมบูรณ์และ
ครอบคลุม Digitized work process 

RS6.1.4 ปรับ work process ส าคัญคือ supply chain management โดยใช้ 
online approval and digital signature เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลด 
cycle time (แผนใหม่) 

ภายในไตรมาศ 2 
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6.2 Achieved 
EdPEx 

6.2.1 ไม่มีความต่อเนื่องในการน าเกณฑ์ 
EdPEx มาใช้ในการบริหารองค์กรและการ
ด าเนินงานประจ า  

RS6.2.1 1. จัดให้มีการตรวจประเมิน (IQA-EdPEx) ปีละ 1 ครั้งทุกกระบวนการ และ
ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 อนุกรรมการด้าน
แผนยุทธศาสตร์ 
(ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ) 

1.1 ผู้บริหารทบทวนผลการประเมินตาม Feedback 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
1.2 ชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Feedback น้ัน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
1.3 หน่วยงานจัดท าแผนหรือโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ตามท่ีได้รับ Feedback 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.1 ผู้บริหารทบทวนผลการประเมินตาม Feedback 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2.2 ชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Feedback น้ัน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2.3 หน่วยงานจัดท าแผนหรือโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ตามท่ีได้รับ Feedback (การท า Improvement plan) 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

2.4 การผูก Improvement plan เข้ากับค ารับรองปฏิบัติการของรอง
คณบดี (แผนใหม่) 

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

6.2.2 ผู้บริหารรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในเกณฑ์ EdPEx น้อย 

RS6.2.2 1. ฝึกอบรมผู้บริหารตามเกณฑ์ EdPEx (ภายใน) ปีละ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

6.2.3 จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์ EdPEx 
มีน้อย 

RS6.2.3 1. ฝึกอบรมบุคลากรตามเกณฑ์ EdPEx (ภายใน) ปีละ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักและ
ปฏิบัติตามแนวทาง EdPEx  

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 

6.3 Customer 
satisfaction 

6.3.1 user interface ท่ีใช้งานยาก RS6.3.1 1. มีกระบวนการ UX (user experience) ส าหรับระบบงานส าคัญ ภายในไตรมาศ 1 อนุกรรมการด้าน
สารสนเทศ 6.3.2 system unavailability RS6.3.2 1. จัดท าระบบส ารองท่ีใช้งานแบบ view only) (แผนใหม่) ภายในไตรมาศ 2 

2. จัดหาระบบควบคุม software จากศูนย์กลางคณะฯ ภายในไตรมาศ 1 
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3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3)  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 
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1.งบประมาณและแผนใน
การด าเนนิการโครงสร้าง
กายภาพให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 

SR 
1.1.1 

กระจายความเสี่ยง 
1. โดยแบ่งงบประมาณ
และการพัฒนาทางด้าน
กายภาพออกเป็นระยะ 
ได้แก่  
ระยะที่1 อาคารกัลยาฯ 
ระยะที่2 อาคาร สว. 
ระยะที่3 อาคารอื่น ๆ 
ทั้งหมดในโรงพยาบาล 
ระยะที่4 อาคารศนูย์
ความเป็นเลิศ 

1.การเตรียมแผนด้าน
งบประมาณให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนนิงาน 

1.ได้รับอนุมตัิให้ปรับปรุงห้องผ่าตัดทั้ง 21 ห้อง และ
ได้รับอนุมตัิให้เขียนแบบห้องคลอด 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้าน
รักษาพยาบาล 

2.โครงสร้างทางกายภาพ
ของคณะฯ เดมิไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

SR 
1.1.2 

2. การเตรียมแผนงานด้านการ
พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ
ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนนิงาน 

สามารถปรับโครงสร้างด้านกายภาพให้สอดคล้องกับ
แผนดังนี ้
 1. ปรับปรุงห้องผ่าตดัให้ได้ตามมาตรฐาน JCI ทกุห้อง 
 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง และคลังเลือดกลาง 
ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 
3.อยู่ระหว่างเขียนแบบเพือ่ปรับปรุงห้องคลอดตาม
มาตรฐาน JCI 

  

3.จ้างทีปรกึษาภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญช่วยบริหาร
จัดการ 

1.สามารถจ้างที่ปรึกษาทางด้าน logistics จาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบขนส่งภายในองคก์ร 

  

3. ขาดความรู้ความเข้าใจ
และความต่อเนือ่งในการ
ขับเคลื่อนองคก์รตา
มาตรฐาน JCI 

SR 
1.1.3 

ลดความเสี่ยง 
1. ส่งเสรมิให้ผู้บริหารและ
บุคลากรเข้าใจใน
มาตรฐาน JCI 

1.การเตรียมแผนด้าน
งบประมาณให้เพียงพอ 

ยังไม่ได้รับอนุมัต ิ   ปีละ 1 ครั้ง 

2. จ้างทีปรกึษาภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญช่วยบริหาร
จัดการ 

ยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้จ้างที่ปรกึษาจากภายนอก   

3. จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน JCI 

ยังไม่ได้จัดอบรม   

4.การสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ   

5.การสนับสนุนและการก ากับ
ติดตามเพือ่ให้เกดิการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ   

6.การสือ่สารนโยบายแนว
ปฏิบัติที่ครอบคลุมและทั่วถึง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ   
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2. 
Me
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al 
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1. กระบวนการท างาน 
Operation ล่าช้า ได้แก ่
กระบวนการสร้างตึกที่
ออกแบบมาไม่เป็น
ปัจจุบันต้องมีการปรับ 
และกระบวนการสร้างใน
โครงการมีตกึและ
รายละเอียดจ านวนมาก 
มีปัญหาหน้างานมากซ่ึง
ต้องการการตัดสนิใจ 

SR 
1.2.1 

1.ก าหนดกระบวนการ
ท างานส าคญั 
2.การตั้งคณะท างานใน
ด้านที่ส าคัญ เช่นด้าน
กายภาพสิ่งแวดลอ้ม IT 
ระบบบริการภายใน 
3.ตั้งที่ปรกึษาโปรเจค 
(PMO) 

ควบคุมกระบวนการท างานให้
เป็นไปตามระยะเวลา 

สามารถจัดจ้างบริษัทรับจ้างกอ่สร้างได้ และอยู่
ระหว่างการจดัจ้างผู้ควบคุมงาน 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้าน
รักษาพยาบาล 

2. เนือ่งจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ มีหน่วยงาน
เกี่ยวขอ้งมาก มรีะเบียบที่
เกี่ยวพันมาก โดยเป็น
หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

SR 
1.2.2 

1.จัดตั้งกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งกับระเบียบทาง
ราชพัสดกุารจดัซ้ือจัดจ้าง 
เพื่อประสานงานให้การ
ด าเนนิการเป็นไปตาม
ระเบียบที่ถกูตอ้ง รวมทัง้
มีการแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญ
ภายนอก 

  ส านักงานน้ าบาดาลย้ายออกจากบริเวณกอ่สร้างแล้ว
อยู่ระหว่างการด าเนนิการส่งมอบพื้นที่จากกรมธนา
รักษ์เพือ่ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได ้

  ปีละ 1 ครั้ง 

3. ด้านการเงนิ 50% ตอ้ง
หาเอง และงบประมาณ
จากภาครัฐมีความไม่
แน่นอนสูงขึ้นจาก
นโยบาย 

SR 
1.2.3 

1.ปรับโครงสร้างการเงิน 
2.การบังคับใช้ระบบบัญชี
พึงรับพึงจ่าย 

1.การเปิดและการขยายบริการ 
Self pay และ Co pay 

1. มีระบบการจัดเก็บสว่นเกนิค่าใช้จ่าย ทั้ง Self pay 
และ   Co pay  
2. เพิ่มการจดัก็บส่วนเกิน (Copay) ในสว่นของ 
Minimal invesive Surgery  

  ปีละ 1 ครั้ง 

2.การตั้งกองทนุเฉพาะเพือ่รับ
บริจาค 

ยังไม่ได้ด าเนินการ   

3.จัดท าแผนการเงินระยะสั้น
ระยะยาว 

ยังไม่ได้ด าเนินการ   
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การติดตาม) 
  

4. ความเพียงพอของ
บุคลากรด้าน
รักษาพยาบาลต่อการ
ขยายตัวของบรกิาร 
(จ านวนบุคลากร) และ
ความสามารถของ
บุคลากร 

SR 
1.2.4 

1.บริหาร 
2.บริการ (เฉพาะทางที่
จ าเป็น) 

  สามารถรับบุคลากรไดเ้พียงพอกับการบริการ (ค านวณ
ตาม FTE) 
มีระบบสนับสนุนการพัฒนาความสามารถโดยการ
จัดสรรทนุพัฒนาความรู้ทั้งสาย ก และ ข. 

  ปีละ 1 ครั้ง 

3. 
Inf

ec
tio

us
 

co
nt

ro
l 

  

1. ไม่มีระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคอุบัติใหมท่ี่เป็น
มาตรฐาน 

SR 
1.3.1 

ลดความเสี่ยง โดย 
ปรับปรุงห้องความดันลบ
เดิมให้มีประสทิธิภาพ 

1. จัดหาสถานที่เพื่อเตรียม
ก่อสร้างอาคารแยกจากอาคาร
บริการทั่วไป 

ยังไม่สามารถจัดสรรพื้นที่และงบประมาณได้   ปีละ 1 ครั้ง 

2. จัดเตรียมงบประมาณในการ
ก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได ้   

4. 
Re

ve
nu

e 

(7
00

0 
M)

 

1. รายได้ลดลงเนือ่งจาก
การปิดปรับปรุงโครงสร้าง
ของโรงพยาบาล เพื่อ
ตอบสนองต่อมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล 

SR 
1.4.1 

ลดความเสี่ยง โดย 
1. เพิ่มชั่วโมงในการ
ให้บริการห้องผ่าตัดนอก
เวลา 
2. เพิ่มบรกิาร
รักษาพยาบาลนอกเวลา 

1.ปรับปรุงการจัดท าแผน
รองรับการเปิดบรกิาร 
   -มกีารจัดการประชุมรว่ม
ระหว่างฝ่ายรพ. ฝ่ายวางแผน 
และฝ่ายการคลังฯ เพื่อก าหนด
ล าดับความส าคัญในการ
จัดเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการในตึกกัลยาฯ โดยตั้ง
วัตถุประสงค์ให้เปิดใช้บริการได้
ภายในก าหนด 

สามารถเปิดบริการอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ได้
จ านวน 8 ชัน้ 
บริเวณชัน้ 3 อยู่ระหว่างการปรับปรุงคาดวา่จะเปิด
บริการได้ประมาณเดือนกนัยายน 2563 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้าน
รักษาพยาบาล 

5. 
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0 

ล้า
นบ

าท
 1. มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจาก

การรักษาโรคซับซ้อนตาม
มาตรฐานที่สูงขึน้ (ระดับ
สากล)  

SR 
1.5.1 

แสวงหาแนวทางบริหาร
เงินส่วนเกินสทิธกิาร
รักษาพยาบาลโรคซับซ้อน 

1. ก าหนดมาตรการร่วมจ่ายใน
อุปกรณ์และยาที่สิทธิการรกัษา
ไม่ครอบคลุม 

มีมาตรการให้ผู้ป่วยรว่มจ่าย และท าความเข้าใจกับ
บุคลากรในคณะแลว้ 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้าน
รักษาพยาบาล 

QH
 : 

12
0 

ล้า
นบ

าท
 

2. เจรจากับหน่วยงานที่จ่าย 
เช่น สปสช กรมบัญชกีลาง 
เพื่อท าข้อตกลงในการจ่ายเงนิ
ส าหรับการรักษาพยาบาลโรค
ซับซ้อน 

ด าเนนิการต่อรองกับกรมบัญชีกลางร่วมกับกลุ่ม 
Uhosnet 
ด าเนนิการต่อรองราคายาโดยคณะกรรมการต่อรอง
ราคา 
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1. อาจารย์ขาดความรู้
ความเข้าใจในเกณฑ์ 
WFME ระดับ Postgrad 

SR 
2.1.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย
การ 

1. จัดอบรม WFME postgrad 
ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การรับรองคณุภาพ
สถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ WFME จ านวน 2 ครั้ง มี
ผู้เข้ารว่ม 106 คน ดังนี้ ครั้งที ่1 มีผู้เข้ารว่มประชุม
จากหนว่ยงานภาควิชาต่าง ๆ จ านวน 75 คน คือ 
ศัลยศาสตร์ 15 คน วิสญัญวีิทยา 4 คน จกัษุวิทยา 2 
คน จิตเวชศาสตร์ 3 คน  ออรโ์ธปิดิกส์ 2 คน เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู 3 คน. สตูิศาสตรแ์ละนรีเวชวทิยา 3 คน 
เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 3 คน กมุารเวชศาสตร์ 4 คน พยาธิ
วิทยากายวิภาค 4 คน โสต ศอ นาสกิวิทยา 1 คน 
อายุรศาสตร ์4 คน รังสีวทิยา 6 คน อาชีวเวชศาสตร์ 
1 คน เวชศาสตร์ครอบครวั 2 คน กลุม่งานอายุรก
รรม/รพ.ขอนแก่น 2 คน กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์/รพ.ขอนแกน่ 8 คน กลุม่งานเวชกรรมสังคม/รพ.
ขอนแกน่ 1 คน กลุม่งานกุมารเวชกรรม/รพ.ขอนแก่น 
3 คน กลุม่งานกุมารเวชกรรม/รพ.อุดรธาน ี1 คน รวม
ทั้งสิ้น 72 คน  และครั้งที่ 2 มีผู้ร่วมประชมุ จ านวน  
31 คน ดังนี้ ศัลยศาสตร์ 4 คน วิสัญญีวทิยา 2 คน 
จักษุวทิยา 2 คน จิตเวชศาสตร์1 คน ออร์โธปิดิกส์ 1 
คน เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 2 คน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
3 คน เวชศาสตรฉ์ุกเฉนิ 1 คน กุมารเวชศาสตร์ 3 คน 
พยาธิวิทยากายวิภาค 2 คน โสต ศอ นาสกิวิทยา 3 
คน อายุรศาสตร์ 1 คน รังสีวิทยา5 คน เวชศาสตร์
ครอบครัว 1 คน    

เวลาในการอบรมน้อย
เกนิไปเนื่องจากต้องท า
ความเข้าใจเกณฑ์ซ่ึงมี
รายละเอียดมาก 

ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
บริการวิชาการ 

1. เพิ่มจ านวนบุคคลากรที่
มีความรูเ้กี่ยวกับ WFME 
ในระดับ Postgrad 

2.ก าหนดนโยบายด้าน
การศกึษาระดับหลังปริญญาใน
ระดับคณะ โดยร่วมมือกันใน
ทุกหลกัสูตร 

ส่งหลักสูตรกลางเรียบร้อย   

2. ส่งเสรมิให้มีผู้ตรวจ
ประเมนิ WFME ในคณะฯ
เพิ่มมากขึน้ 

3. ส่งอาจารย์ในคณะฯเข้ารับ
การฝกึอบรมผู้ตรวจประเมิน 
WFME 

จัดท ารายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมนิ   

  4. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับ WFME 

จัดประชมุ 3-4 ครั้ง   
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1. อาจารย์ขาดความรู้
ความเข้าใจในเกณฑ์ 
WFME ระดับ Under 
grad  

SR 
2.2.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย
การ 
1. เพิ่มจ านวนบุคคลากรที่
มีความรูเ้กี่ยวกับ WFME 
ในระดับ under gard 
2. ส่งเสรมิให้มีผู้ตรวจ
ประเมนิ WFME ในคณะฯ
เพิ่มมากขึน้ 

1. ให้การอบรมแพทยศาสตร
ศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับ 
WFME under gard 

   - จดัอบรมเพือ่เตรียมความพร้อมการรับการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาด้วยเกณฑ์ WFME โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 
ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ผู้เข้าอบรม 65 คน  

1. อาจารย์ขาด
แรงจูงใจในการ
ด าเนนิการ 
2. คณะไม่ได้ก าหนดให้
เป็น KPI ของอาจารย์ 

ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
บริการวิชาการ 

2. ส่งอาจารย์ในคณะฯเข้ารับ
การฝกึอบรมผู้ตรวจประเมิน 
WFME 

ฝ่ายวิชาการส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมการเขียน
และการตรวจประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
แพทย์นานาชาติ (WFME Criteria) ได้แก ่รศ.
กมลวรรณ  เจนวถิีสุข  รศ.จุฬาพรรณ  อิ้งจะนิล ผศ.
รัฐพล อุปลา ผศ.อิสราภรณ์  เทพวงษา และ รศ.สุ
รพล วรีะศิร ิ

3. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับ WFME 

ฝ่ายวิชาการโดย รศ.กมลวรรณ เจนวถิีสุข รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและทีมบริหารฝ่ายวิชาการ ไดจ้ัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกบัเกณฑ์
ให้กับอาจารย์คณะกรรมการรายวิชา และ
คณะกรรมการวิชาปรีคลนิิกและปรีคลนิกิ และ
คณาจารย์ทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง วนัที่ 25 
เมษายน 2562 และวนัที่ 27-28 มิถนุายน 2562 
ผู้เข้ารว่ม 112 คน   
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1. ข้อก าหนดด้านการ
จัดการหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยคู่ความ
ร่วมมอืไม่ตรงกนั 

SR 
2.3.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย
การ 
ปรับหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับ จากสถาบัน
นานาชาต ิ

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบการ
จัดการหลักสูตร ทั้ง 2 
มหาวิทยาลัย 

 - ส าเร็จ 1 หลกัสูตร 
- ภาควิชาจุลชีววทิยาก าลังด าเนนิการ 1 หลักสูตร 

 - หลักสูตรที่2 กับ
มหาวิทยาลัย 
liverpool ยังไม่ส าเร็จ 
- ค่าใช้จ่ายสูงการ
ด าเนนิการ (ค่าเทอม) 

ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
บริการวิชาการ 

2. สัมมนาหลกัสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล และตรงกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย
คู่ความร่วมมอื 

 ใช้ AUNQA เป็นเกณฑ์การประเมนิภายใน ใหได้ 1 
หลักสูตร ภายในปี 2563 
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1) 1. ขาดอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 

SR 
2.4.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย
การ 
1. สร้างหลักสตูรบูรณา
การที่มอีาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
ร่วมกันจากหลาย
สาขาวิชา 

1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
แบบบูรณาการ 

ให้ทุกภาควิชาใช้หลกัสูตรกลางแบบนานาชาติ   ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
บริการวิชาการ 
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1. ทรัพยากรไม่เพียงพอ 
(บุคคล งบประมาณ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศ) 

SR 
2.5.1 

ลดความเสี่ยง โดยการ 
1. แผนบุคลากร 
2. แผนงบประมาณ 
3. ก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนนิการ 

1. ตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนนิการและก ากับดูแล
โครงการ NDT 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ แต่ยังคงมีการก ากับติดตาม   ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
บริการวิชาการ 2. ติดตามผลการด าเนนิการ

และความก้าวหน้าของการ
ด าเนนิการทกุ 6 เดือน 

อนกุรรมการด้านการผลิตบัณฑิต มีการติดตามและ
กระตุ้นให้ภาควิชามีการด าเนินการเป็นระยะๆ 

ขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศ 

3. ก าหนดระยะเวลาให้มี
หลักสูตร non degree 
training  2 หลักสูตร ภายใน 
4 ปี 

ด าเนนิการส าเร็จ 1 หลกัสูตร ของภาควิชาเวชศาสร์
ชุมชน 
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1. นักวิจัยที่สามารถสร้าง
ผลงานนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์มีจ านวนน้อย 

SR 
3.1.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย1. 
ให้ทุนสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม2. ประสานเรือ่ง
การจดสิทธิทางปัญญาให้
สะดวก เอื้ออ านวยตอ่
นักวจิัย3. ประสานกับ
ภาคเอกชน4. 
ประชาสัมพนัธ์เรื่อง
ผลประโยชนจ์ากการสร้าง
นวัตกรรม 

หานักวจิัย/ภาคเอกชน ที่
สามารถสร้างนวัตกรรมวิจัย
จากหนว่ยงานอืน่มาร่วมท างาน 

1. หานักวจิัย/ภาคเอกชน ที่สามารถสร้างนวัตกรรม
วิจัยจากหน่วยงานอื่นมาร่วมท างาน 2. มแีผนตั้ง
คณะกรรมการที่ดแูลและผลักดนันวัตกรรมของ
คณะแพทย์ผลการด าเนินงาน (ดีข้ึน)1. จ านวน
นักวจิัยที่สร้างผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จ านวน 
44 คน2. จ านวนผลงานนวัตกรรมเชิงพาณชิย์ ที่ย่ืนขอ 
32 ผลงาน ที่ไดร้ับIP 25 ผลงาน3. จ านวนการย่ืนขอ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 32 ผลงาน4. จ านวนทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ถกู license  2 เรือ่ง ได้แก่ ผลงาน
กรรมวิธกีารประดิษฐ์อุปกรณร์องรับแขนและข้อมอื 
และสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสว่นผสมของสารสกัด
ข้าวสีและผักชีลาว ค่าตอบแทนที่ได้รับ (ค่าเปิดเผย
เทคโนโลยี) รวม 530,000 บาท  / 3 ผลงาน ได้แก่ 
กรรมวิธกีารเตรียมและต ารับอาหารสุขภาพจาก
ข้าวโพดมว่งและขิง,โจ๊กกึ่งส าเร็จรูปทีม่ีสารสกัดใบ
หม่อนและผกัแพวเป็นส่วนประกอบ,ชุดทดสอบโรค
พยาธิแคปิลลาเรียด้วยวิธอีิมมิวโนโครมาโตกราฟี ค่า 
Royalty ที่ได้รับ รวม 38,000 บาท 5. เงนิได้จากการ
ขายนวัตกรรมวจิัย (research revenue) 1,989,500 
บาท 

1. งานวิจัยทาง
การแพทย์ที่ผลิต
นวัตกรรมเพือ่ขายท า
ได้ยากกว่างานวิจัย
สาขาอืน่2. มีนกัวจิัย
บางส่วนท างานวจิัย
บูรณาการเชิง
สาธารณะ3. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่มีระบบสนับสนนุ
มาตรฐาน ISO ที่
จ าเป็นส าหรับ
นวัตกรรมทาง
การแพทย์ทีจ่ะผลิตเพื่อ
จ าหน่าย 

ทุก 3 เดือน อนกุรรมการ
ด้านวิจัย 

2. โอกาสการได้รับทนุ
จากต่างประเทศมนี้อย 

SR 
3.1.2 

Prevention 
1. ระบบงานธรุการที่
สนับสนุนนกัวิจัยทีร่่วม
วิจัยกับสถาบัน
ต่างประเทศ  
2. ประสานระหว่าง
ภาควิชากับฝ่ายวิเทศน์
สัมพันธ์ฯ เพือ่ให้เกิดการ
วิจัยร่วมต่างประเทศ 

สนับสนุนการท างานวิจัย
ร่วมกับต่างประเทศโดยผ่าน
ทางนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา 

1. สนับสนนุการท างานวจิัยร่วมกับต่างประเทศโดย
ผ่านทางนักศกึษาบัณฑิตศึกษา  
2. ประชาสัมพนัธท์ุนวจิัยจากต่างประเทศให้นักวจิัย
รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ผลการด าเนินงาน(ดีข้ึน) 
1. จ านวนนกัวจิัยที่ได้รับทนุวจิัยจากต่างประเทศไม่
รวม ACRO 6 คน 
2. จ านวนเงนิทนุวจิัยที่ได้รับจากต่างประเทศ ไม่รวม 
ACRO  25,066,570  บาท 

1. จ านวน MOU 
ระหว่างสถาบัน
ต่างประเทศด้านการ
วิจัยกับคณะฯมีนอ้ย 
2. ศักยภาพของการ
เขียนขอ้เสนอโครงการ
ทุนต่างประเทศ เป็น
ข้อจ ากัด 

ทุก 3 เดือน 
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การติดตาม) 
  

3. นักวิจัยที่มีศกัยภาพสูง
มีจ านวนลดลง (อาจารย์
เกษียณอายุราชการ) 

SR 
3.1.3 

ป้องกันความเสี่ยง โดย 
ให้อาจารย์อาวุโสเปน็ 
mentor ให้การดูแล
นักวจิัยรุ่นใหม ่

1. มีระบบการจ้างเมธวีิจัย
อาวุโสหรือนักวจิัยอาวโุสขอ
งมข. 

ผลการด าเนินงาน ณ ตลุาคม 2562: คณะ
แพทยศาสตรม์ีนกัวิจัยสมรรถนะสุงที่ไดร้ับการจา้งในปี 
2563 จ านวน 6 คน (เมธีวิจัยอาวุโส 2 คน และ
นักวจิัยอาวโุส 4 คน)(ดีขึ้น) 
1. paper/faculty  0.96 
2. citation/faculty  14.38 
3. impact/faculty  2.15 
4. Research income  251,329,652 บาท 

จ านวนอาจารย์สาย ข 
เปลี่ยนเป็น สาย ก 
มากขึน้ 

ทุก 6 เดือน 

4. นักวิจัยน าผลงานวิจัยที่
ควรจะตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติไปตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาตทิี่ไม่มี
ค่าผลกระทบ  

SR 
3.1.4 

ป้องกันความเสี่ยง โดย 
1. มีประเภททุนวจิัยที่เอื้อ
ให้นักวิจัยสามารถผลิตผล
งานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง 
2. มีระบบ Publication 
clinic  

ระบบการให้บรกิาร 
publication clinic หรอืการ
จ่ายค่าตอบแทนการตีพมิพ์
เฉพาะบทความวจิัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
Scopus หรอื ISI 

ผลการด าเนินงาน ณ ตลุาคม 2562(ดีข้ึน) 
1. International paper/faculty  0.96 
2. สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติในฐานขอ้มูล Scopus หรอื ISI ตอ่จ านวน
ผลงานวิจัยทั้งหมด (3 ฐาน) 360/382 = 0.94 
3. Impact factor/faculty  2.15 

  ทุก 3 เดือน 

2. 
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 1. จ านวนอาจารย์ใหม่
ภาคคลินิกเพิ่มขึน้ (สาย ข 
รอเปลี่ยนเป็นสาย ก) 

SR 
3.2.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย 
มีระบบเอื้อให้นกัวิจัย
สามารถน าขอ้มูลทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาล พรอ้มทนุ
สนับสนุน และนกัวิจัยพี่
เลี้ยง เพื่อสร้างผลงานวิจัย
ภายในระยะเวลาไมน่าน 

ให้นักวิจัยสาย ข มาท างานวจิัย
ร่วมกับนกัวิจัยสายวิชาการ 

มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ทีม่ีประสบการณ์วิจัย 
ท างานร่วมกับนกัวิจัยรุ่นใหม ่
ผลการด าเนินงาน(เท่าเดิม) 
1. จ านวนอาจารย์ภาคคลินกิที่เป็นหัวหน้า
โครงการวจิัย 57 คน 
2. จ านวนอาจารย์ภาคคลินกิที่มีบทความวจิัยตีพิมพ์  
(ISI+Pubmed) 116 คน 
3. จ านวนเงนิทนุวจิัยของอาจารย์ภาคคลนิกิ 
138,810,512 บาท 

  ทุก 6 เดือน อนกุรรมการ
ด้านวิจัย 
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1. ขาดการวเิคราะห์โรค
ส าคัญทีน่ าไปสู่นโยบาย
การวจิัยในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนที่ชัดเจน 

SR 
4.1.1 

ลดความเสี่ยง โดย 
1. ก าหนดนโยบายของ
คณะฯ ด้านงานวจิัยสู่
ชุมชน 

1. วิเคราะห์และจัดล าดับโรคที่
ส าคัญ เพือ่แก้ไขปัญหาชุมชน 

ผลการด าเนนิงานเท่าเดิม   ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านแผน
ยุทธศาสตร์ 
(ฝ่ายกิจการ

2. จัดตั้งกลุ่มวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับ
งานวิจัยสู่ชุมชน 

มีกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับชุมชน ไดแ้ก่ CDKNET,CASCAP   
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

และการสนับสนุนที่
เพียงพอ 

2. ตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์และจดัล าดับโรค
ที่ส าคัญ เพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชน 

3. สนับสนนุทนุวิจัยให้เพียงพอ มีทุนวิจัยที่ได้ CDKNET 25 ล้านบาท เป็นทนุอุดหนุน
การวจิัยแบบบูรณาการงานวิจัย โดยใช้เมื่อ 
1.1 คัดกรองผ๔ป่วยไตเรือ้รัง และคน้หาปัจจัยเสี่งที่ไม่
ทราบสาเหตตุ่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง 
1.2 ผลิตส่ือความรูแ้กป่ระชาชนทัว่ไป หลายรูปแบบ 
1.3 สร้างนวตักรรม เชน่ เครื่องตรวจสุขภาพ "สุข
ศาลา"  และ application 
1.4 ศึกษาวิจัยผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตอ่โรคไตและ
โรคอืน่ๆ  
ทุนวจิัย 4 โครงการ งบประมาณ  65,069,052 บาท 

  พิเศษและ
สื่อสารองค์กร) 

2. คนในชุมขาดความรู้
ความเข้าใจและความ
ร่วมมอื 

SR 
4.1.2 

ลดความเสี่ยง โดย1. ให้
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับงานวจิัย ในการ
แก้ไขปัญหาชมุชน 

1. ส ารวจชุมชนเป้าหมาย โดย 
ออกหน่วย ลงพืน้ที ่เพื่อเก็บ
ข้อมูลพืน้ฐาน 

เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจตอ่ชุมชน จึงมีการ
ออกหนอ่ยแพทย์ให้ ความรู้หรอืช่วยเหลอืชมุชนไป 21 
ครั้ง ใน  26 อ าเภอ ใน จ.ขอนแกน่ รวม 2,000 คน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับ : 
ครั้งที่ 1 : 6 มกราคม 2562  ณ อาคารพุทธศิลป์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปครั้ง
ที่ 2 :  5 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ อาคารสริิคุณากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปครั้ง
ที่ 3 : 29 มนีาคม 2562 ณ โรงเรียนรตันบุรี อ าเภอรัต
นบุรี จังหวดัสุรนิทร์ เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไปครั้งที่ 
4 :  10 เมษายน 2562  ณ โรงเรียนป่าซาง อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปครั้งที่ 5 : 
14 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวทิยา 
ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่  เวลา 
08.30 น. เป็นตน้ไปครั้งที่ 6 : 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงเรียนศรโีกสมุวิทยามติรภาพที่ 20อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไปครั้งที่ 
7 : 24 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์
พัฒนาวทิยา อ าเภอศรสีมเดจ็ จังหวัดรอ้ยเอ็ด  เวลา 
08.30 น. เป็นตน้ไป 

  ปีละ 1 ครั้ง 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 
ในการแก้ไขปญัหาชุมชน และ
ประโยชนท์ี่ชุมชนจะไดร้ับ 
- โดยการประชมุกลุม่ย่อย 
- ประชาสมัพันธเ์สียงตาม
สายในหมู่บ้าน 

ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
และประโยชน์ทีชุ่มชนจะไดร้ับ 
- โดยการประชมุกลุม่ย่อย 
- ประชาสมัพันธเ์สียงตามสายในหมู่บ้าน 
CDKNET,CASCAP 

  

3. ก าหนดระยะเวลา ลงพืน้ที่ 
ทุก 3 เดือน 

ด าเนนิการเป็นระยะ   

2. 
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1. อุปกรณ์และเครือ่งมอื
ส าคัญเสื่อมประสทิธิภาพ 
ท าให้ใช้พลังงานมาก และ
ก่อให้เกิดมลพิษใน
ปริมาณมาก 

SR 
4.2.1 

ลดความเสี่ยง โดยการ 
1. จัดท าแผนบ ารุงรกัษา 

1. ก าหนดชนิดเครือ่งมือที่ใช้
พลังงานมาก 

ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้พลังงานมาก ได้แก่    
1. เครือ่งท าน้ าเย็น Chiller 
 2. ปั๊มน้ าเย็น 
3. ปั๊มน้ าระบายความรอ้น 
4. เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านกายภาพ
และ
สภาพแวดลอ้ม 
และการบริหาร
ความต่อเนือ่ง 2. ด าเนนิการตามแผนการ

บ ารุงรักษา โดยก าหนด
ระยะเวลา และผูร้ับผิดชอบ ให้
ชัดเจน 

  - จ้างเหมาเอกชนดแูลบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าเย็น 
ประกอบด้วย เครื่องท าน้ าเย็น ปั๊มน้ าเย็น ปัม๊น้ า
ระบายความรอ้น หอระบายความรอ้น โดยด าเนนิการ
ตามแผนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี  
  - จ้างเหมาดูแลบ ารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน โดยด าเนินการตามแผนรายเดือน รายปี  
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าหน่วยเครื่องกล งานซ่อมบ ารุง  
(นายพรชัย อนุภาพไพรบรูณ์) 

  

2. จัดท าแผนปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ เพือ่ทดแทน 

3. จัดล าดับความส าคญัของ
อุปกรณ์ที่ตอ้งปรับเปลี่ยนก่อน 
หลัง 

1. เครือ่งท าน้ าเย็น Chiller 
2. ปั๊มน้ าเย็น 
3. ป๊ัมน้ าระบายความรอ้น 
4. เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น 
5. เครือ่งท าน้ าอุน่ จากระบบเครือ่งปรับอากาศ 
6. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิดหลอด LED 

  

4. หางบประมาณสนับสนุน
จากหนว่ยงานภายนอก 

ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจาก กรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

2. สถานที่เก็บพักขยะ ไม่
ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐานการจัดการขยะ 

SR 
4.2.2 

กระจายความเสี่ยง โดย  
1. จัดหาสถานที่เก็บพกั
ขยะเพิ่มเติม 

1. จัดหาสถานที่เพิ่มเตมิเพือ่
รองรับขยะ 

ไม่สามารถจัดหาสถานทีเ่พิ่มเตมิเพือ่รองรับขยะที่
เหมาะสมได้ แต่ได้ปรับปรุงพื้นที่เก็บพักขยะให้มีระบบ
ระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนสง่ไปยัง
ระบบท่อสง่ต่อไป 

  ปีละ 1 ครั้ง 

ลดความเสี่ยง โดย 
1. รณรงคเ์พื่อลดปริมาณ
ขยะ 

2. รณรงคเ์พิ่มการใชถุ้งผ้า ได้ด าเนินการรณรงค์ในกิจกรรมวนัอนุรกัษ์พลังงาน   
3. รณรงคน์ าภาชนะแทนการ
ใช้พลาสติก 

ได้ด าเนินการรณรงค์ในกิจกรรมวนัอนุรกัษ์พลังงาน   

3. 
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1. ไม่ได้รับการสนับสนนุ
งบประมาณจากกระทรวง
พลังงาน  

SR 
4.3.1 

ลดความเสี่ยง โดย 
ติดตามแหล่งงบประมาณ
เดิม 

1. ติดตามงบประมาณเป็น
ระยะ อย่างสม่ าเสมอ 

ปีงบประมาณ 2562 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงพลังงาน 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านกายภาพ
และ
สภาพแวดลอ้ม 
และการบริหาร
ความต่อเนือ่ง 

กระจายความเสี่ยง โดย 
การแสวงหาแหล่งทุนอื่น 
ๆ 

2. ให้สิทธิเอกชนลงทุน และไห้
สิทธิประโยชนท์ี่เหมาะสม 

คณะแพทยศาสตร์ไม่สามารถด าเนนิการเองได้ ต้อง
ได้รับอนุมตัิจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

  

4. 
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1. ขาดบุคลากรส าคัญที่
จะเข้าร่วมโครงการ เชน่ 
แพทย์ 

SR 
4.4.1 

ลดความเสี่ยง โดย  
1. เพิ่มแรงจูงใจแก่
บุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน 

1. เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น มีรถรับส่ง 
2. มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
3. เพิ่มความปลอดภัยในการ
ท างานในพื้นที่ชุมชน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ขาดงบประมาน
สนับสนุนที่เพียงพอ 
เช่นค่าตอบแทน
,สิ่งของ 

ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านแผน
ยุทธศาสตร์ 
(ฝ่ายกิจการ
พิเศษและ
สื่อสารองค์กร) 2. ขาดงบประมาณ

สนับสนุนอย่างเพียงพอ 
SR 

4.4.2 
กระจายความเสี่ยง โดย 
1. หาแหล่งงบประมาณ
อื่น ๆ  

1. รับบริจาค จากผูม้ีจิตศรัทธา 
2. ขอรับการสนับสนนุจาก
บริษัทเอกชน วดั และ
หน่วยงานต่าง ๆ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 

5.
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k 

1. 
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1. ขาดบุคลากรทีม่ี
สมรรถนะเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง/
ผู้บริหารระดับกลาง/
ผู้บริหารระดับต้น 

SR 
5.1.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดยใช้
แนวทางTalent 
Management  

มีงบประมาณสนับสนนุให้
บุคลากรในแต่ละประเภท 

มีฐานข้อมูลกลุม่ Talent tank   ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
บุคคล การเงิน 
งบประมาณ 
พัสดุ และด้าน
ธรรมาภิบาล 

1. Talent tank โดย ประเมิน
โดยใช้ leader ship system / 
แมวมอง / ผู้ที่ไดร้ับรางวัลที่มี
ผลงานดีเดน่ 
2. จัดอบรมหลักสตูรพัฒนา
บุคลากรระดับผู้บริหาร สาย
สนับสนุน (หัวหน้าระดับต้น) 

มีผู้บริหารสายสนับสนุน (หัวหน้าระดับตน้) เข้ารับการ
อบรม จ านวน 100 คน 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

3. จัดท าเส้นทางการเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหาร 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนความก้าวหน้าคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2563 

4. จัดท าแผนพฒันาผู้บริหารใน
ทุกระดับตน้ กลาง สูง เพือ่ให้
รับรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ ด้านการ
บริหารงานบุคคลด้านการเงนิ 
และด้านพสัดุ ซึ่งจะด าเนนิการ
ในปีงบประมาณ 2563 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนพฒันาคาดว่าจะแล้วเสรจ็ใน
ปีงบประมาณ 2563 

2. อัตราการลาออกของ
บุคคลากร 

SR 
5.1.2 

ลดความเสี่ยง โดยการ  
1. เพิ่มสทิธิพิเศษให้กับ
บุคลากร 

1. มีการสนับสนุน ให้ทนุในการ
พัฒนาวิชาชีพ 

มีการ.ส่งเสริมให้ทนุพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ระยะยาว 
ในการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา เพื่อ
ฝึกอบรม หรอืศึกษาตอ่ 

  เดือนละ  1 
ครั้ง 

2. มีระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ในกรณี Performance Pay 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

มีการปรับปรุงระบบการจ่าค่าตอบแทนในกรณีพิเศษ 
Performance Pay ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะ 

  

3. มีการเพิ่มสวัสดกิารที่
นอกเหนอืจากทางราชการจ่าย
ให้ 

1. การย้ายสิทธิของญาติสายตรงเพื่อขึ้นทุเบียนสิทธิ
ประกนัสุขภาพถว้นหน้า (บัตรทอง) ใน รพ.ศรี
นครินทร์ และบุคลากรสามารถย้ายสิทธิประกันสงัคม
มาที่ รพ.ศรนีครนิทร์  
2. จัดท าโครงการสวัสดิการบุคลากรเชิงรกุ เพื่อการ
เข้าถึงในการช่วยเหลอืบุคลากรเบ้ืองตน้ 

  

4. มีกองทนุเงนิสวัสดกิาร
การศกึษาบุตร 

คณะแพทยศาสตร์จ่ายสมทบเงนิเข้ากองทนุสวัสดิการ
การศกึษาบุตรรว่มกับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 
3,500 บาท/คน ให้กับบุตรของบุคลากร 

  

5. มีการสนับสนุน ส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าและมัน่คงทาง
วิชาชีพ 

จัดฝึกอบรมการเขียนคูม่ือการขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น ทั้ง 2 สาย (สายวิชาการ/ สายสนับสนุน) 
เพื่อให้บุคลากรสามารถท าผลงานทางวิชาการเพื่อใช้
ในการขอก าหนดต าแหนง่สูงขึ้นได ้

  

3. กระบวนการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
มีการส่งผลการประเมนิมี

SR 
5.1.3 

ลดความเสี่ยง โดยการ 
ก าหนดมาตรการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. การประชุมชีแ้จงให้กับ
หัวหน้าทกุระดับ เพือ่สร้าง
ความเข้าใจกอ่นท าการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงานท าการประเมนิตามหลกัเกณฑ์ที่ทาง
คณะก าหนด ท าให้ลดข้อร้องเรียน 

  ปีละ 2 ครั้ง 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

ความล่าช้าและไม่ทนัรอบ
การประเมนิ 

2. มีระบบติดตามการส่งผล
การประเมนิการปฏิบัติงาน 
โดยใช้การสือ่สารทางโทรศัพท์ 
และบันทึกตดิตาม 

ปัจจุบันทกุหนว่ยส่งผลการประเมินการปฏบัิติทันตาม
ก าหนดเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด  ท าให้ลดข้อ
ร้องเรียน 

  

4. ความไม่ปลอดภัยของ
บุคลากร 

SR 
5.1.4 

ลดความเสี่ยง โดย  
1. มาตรการเชิงป้องกัน 6 
ด้าน (ดูในบทที่6) 
2. มาตรการตอบสนอง
กรณฉีุกเฉนิ 
3. มาตรการ 2 P Safety 

ดูแล -   เดือนละ  1 
ครั้ง 1. ความไม่ปลอดภัยทางด้าน

ทรัพย์สิน 
2. การปฐมพยาบาลเองต้นใน
หน่วยงาน AED Work Place 

-   

3. ดูแลกจิกรรมสร้างเสรมิและ
ป้องกัน (Safty Patrol) 

วางนโยบายรวมถึงก ากับ ติดตามการดูแลบุคลากร
ด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในการท างาน รวมถึงเพื่อใชท้บทวนกระบวนการ
ท างาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานต่าง 
ๆ ให้ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวังของ
บุคลากรมากขึน้อย่างเปน็ระบบและต่อเนือ่ง 

  

4. ปฐมนเิทศบุคลากรใหมก่่อน
เข้าท างาน 

บุคลากรใหม่รับทราบนโยบายด้านกฎระเบียบ การ
อนรุักษ์พลังงาน และด้านอาชีวอนามัย ด าเนินการได้ 
100 % 

  

5. ดูแลการปรับนโยบาย เรื่อง 
การตรวจสอบพัสดอุันตราย
ก่อนน าเข้าพื้นที่โรงพยาบาล 

ด าเนนิการได้ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องและสามารถท าได้ 
คกก. ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

  

6. ดูแลการตรวจสขุภาพใหม่
ก่อนเซ็นสญัญาจ้าง 

ด าเนนิการร่วมกับหน่วยอาชีวอนามัย ด าเนนิการได้ 
100 % 
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1. รายได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

SR 
5.2.1 

ลดความเสี่ยง โดย 
1. จัดท าแผนงบประมาณ 
2. จัดท าแผนพฒันา
บุคลากร 

1. ควบคุมรายจ่าย รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น (เนื่องจากบุคลากร
เพิ่มขึน้) 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
บุคคล การเงิน 
งบประมาณ 
พัสดุ และด้าน
ธรรมาภิบาล 

2. ก าหนดการรับคนเข้าท างาน
โดยใช ้Strategic HR โดย
มุ่งเนน้บุคลากรทีม่ีคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ สามารถเพิม่งาน
และรายได้ให้กับคณะฯ 

อยู่ระหว่าง ร่างเสนอที่ปรกึษาด้าน HR ใน
ปีงบประมาณ 2563 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
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 1. มีโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านไอททีี่เกี่ยวขอ้งไม่
เพียงพอ 
(ฮาร์ดแวร,์ซอฟแวร์ 
มาตรฐาน) 

SR 
6.1.2 

ลดความเสี่ยง โดย 
ปรับปรุงโครงสร้าง 

1. จัดหาระบบส ารอง DR site 
(disaster recovery) 

1.จัดหาเครือ่งแม่ข่าย ทีจ่ะท าหน้าที่ส ารองข้อมูล
ทั้งหมดจากระบบ HO and PeopleSoft เพื่อใช้
ส าหรับสืบค้นข้อมูล และเป็นระบบชนดิอ่านข้อมูล
อย่างเดียว (view only) เมื่อระบบหลักใช้งานไม่ได้    
2.ด าเนนิการทดสอบการส ารองขอ้มูลแบบ full back 
up เป็นผลส าเรจ็แลว้  
3.ท าบันทกึถึง บ.คอนเวอรเ์จนซ์ เพื่อให้ด าเนินการ
เปิดใช้ DR site ที่ศนูย์คอมพิวเตอร ์

มีปัญหาในการจัดซือ้
เครื่องแมข่่าย เนือ่งจาก
พัสดุท าเอกสาร
ผิดพลาด ต้องยกเลิก
การเสนอราคา โดย
ต้องเริ่มกระบวนการ
ใหม่ในปีงบประมาณ 
2563 /ระบบควบคุม 
software ส่วนกลาง 
ยังไม่ครอบคลุมเครื่อง
ในส่วนของภาควชิา
และ back office 

ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านสารสนเทศ 

2. จัดหาระบบควบคุม 
software จากศูนย์กลาง
คณะฯ 

มีระบบ Active directory เพื่อควบคมุเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสว่นโรงพยาบาล 

  

2. ขาดบุคลากรที่
เชี่ยวชาญภายใน/
ภายนอกเฉพาะด้าน
Digitize work Process  

SR 
6.1.1 

กระจายความเสี่ยง โดย
เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ 

1. วัดทกัษะทางวิชาชีพเพื่อวาง
แผนการฝกึอบรมให้เหมาะสม 
ส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

ยังไม่ได้ด าเนินการ การวดัทกัษะ มแีผนที่
จะใช้ระบบจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมี
สาขาที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
แต่สาขานี้ยังไม่เปิด
สอบอย่างสม่ าเสมอ 

ปีละ 1 ครั้ง 

2. ให้แต่ละหน่วยงานลด
ขั้นตอนการด าเนนิงาน (lean) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  

3. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจและความ
ตระหนกัในด้าน Digitize 
work Process 

SR 
6.1.3 

ลดความเสี่ยง โดย พัฒนา
ความรู้บุคลากร 

1. จัดล าดับความส าคัญของ
หน่วยงานทีม่ีผลกระทบต่อ
คณะฯเพือ่ปรับปรุงระบบการ
ท างานให้เป็น IT 

ด าเนนิการเลอืกกระบวนการพัสดุ เพือ่ปรับระบบงาน 
โดยผ่านการเห็นชอบจากกรรมการบริหารแล้ว 

  ปีละ 1 ครั้ง 

4. ไม่มี work process ที่
สมบูรณ์และครอบคลุม 
Digitized work process 

SR 
6.1.4 

ลดความเสี่ยง โดย ปรับ
ระบบการท างาน
ประจ าวนัให้เป็น 
Digitized work process 

  ประสานงานกับหนว่ยงานส าคัญในการท า work 
process re-design กับ รพ.และพัสดุไปแลว้บางส่วน 

หน่วยงานยังยึดติดกับ
ระบเดิม แมว้่าจะมี
กฎหมายดิจทิัลรองรับ
การท า digital work 
process เกือบ
ครบถ้วนแล้ว 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

2. 
Ac

hie
ve

d 
Ed

PE
x 

(3
00

 in
 2

01
9, 

35
0 

in 
20

21
) 

1. ไม่มีความตอ่เนื่องใน
การน าเกณฑ์ EdPEx มา
ใช้ในการบริหารองค์กร
และการด าเนินงาน
ประจ า  

SR 
6.2.1 

ป้องกันความเสี่ยง โดย 
1. มีการตรวจประเมนิ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
(IQA-EdPEx) 

1. จัดให้มีการตรวจประเมนิ 
(IQA-EdPEx) ปีละ 1 ครั้งทกุ
กระบวนการ และด าเนนิการ
ตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพดังนี ้
1.1 ผู้บริหารทบทวนผลการ
ประเมนิตาม Feedback 

1. workshop: มกีาร brainstorm และการวิเคราะห์ 
feedback anlaysis ในภาพรวม โดยทีมบริหาร
ทั้งหมดรว่มกับฝ่ายวางแผนฯ    
2. การวิเคราะห์ และแนวทาง Improvement ใน
ภาพรวมตาม comment  ราย Item (feedback 
analysis) โดยคณะท างานฝ่ายวางแผนฯ เพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับ process owner 
3. จัดเตรียมแผนทั้งระดับคณะ (7 แผน) และระดับ
ฝ่าย (อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนธันวาคม) 
4. มีการบรรจุ Improvement plan ลงไปใน ค า
รับรองปฏิบัตริาชการของผู้บริหาร 

  ทุก 6 เดือน อนกุรรมการ
ด้านแผน
ยุทธศาสตร ์

  1.2 ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับ 
Feedback นั้น 

จะมกีาร workshop ในเดือนมกราคม 2563 โดยเป็น
การ workshop ในระดับฝ่ายและระดับหนว่ยงาน 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

  1.3 หน่วยงานจัดท าแผนหรอื
โครงการเพือ่ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการตามที่ได้รับ 
Feedback 

1. มีการจัดท าแผนในระดับคณะและฝ่าย 
2. ฝึกอบรมผู้บริหารตามเกณฑ์ EdPEx (ภายใน) ปีละ 
1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
- โครงการสมัมนาการยกระดับองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ EdPEx 300 จ านวน 6 ครั้ง มีจ านวน
ผู้เข้ารว่ม 80 คน 
- โครงการสมัมนาสัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการรับการตรวจประเมนิ EdPEx 300 มี
จ านวนผู้เขา้ร่วม 15 คน 
- สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจ
ประเมนิเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพือ่การด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx300) ครั้งที่ 1/2562 มีจ านวน
ผู้เข้ารว่ม 150 คน 
- สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจ
ประเมนิเกณฑ์คุณภาพการศกึษา เพือ่การด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx300) ครั้งที่ 2/2562 มีจ านวน
ผู้เข้ารว่ม 60 คน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตร การบริหารองค์กรโดย
ใช้ EdPEx / TQA Criteria มีจ านวนผูเ้ข้ารว่ม 90 คน 

2. น า Feedback จาก
การตรวจประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนนิงาน (ภายนอก) 

2.1 ผู้บริหารทบทวนผลการ
ประเมนิตาม Feedback 

- ได้ improvement plan ระดับคณะ 7 แผน และ 
improvement plan ระดับฝ่ายทีเ่ชื่อมโยงกับค า
รับรองปฏิบัตกิารของผู้บริหาร 

  

2.2 ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับ 
Feedback นั้น  

- ได้ improvement plan ระดับคณะ 7 แผน และ 
improvement plan ระดับฝ่ายทีเ่ชื่อมโยงกับค า
รับรองปฏิบัตกิารของผู้บริหาร 

2.3 หน่วยงานจัดท าแผนหรอื
โครงการเพือ่ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการตามที่ได้รับ 
Feedback ตามรอบระยะเวลา
การประเมนิ (การท าแผน 
Improve plan) 

- ได้ improvement plan ระดับคณะ 7 แผน 
- ได้ improvement plan ระดับฝ่าย ตาม 
feedback  
- ได้ค ารับรองปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกับ 
improvement plan 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

2. ผู้บริหารรุน่ใหม่มี
ความรู้ความเขา้ใจและ
ความตระหนกัในเกณฑ์ 
EdPEx น้อย 

SR 
6.2.2 

ลดความเสี่ยง โดย 
ส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
ความรู้ความเขา้ใจ และ
ตระหนกัในเกณฑ์ EdPEx 

1. ฝึกอบรมผู้บริหารตามเกณฑ์ 
EdPEx (ภายใน) ปีละ 1 ครั้ง 

มีกิจกรรมและโครงการทีเ่กี่ยวข้องดงันี้ 
- โครงการสมัมนาการยกระดับองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ EdPEx 300 จ านวน 6 ครั้ง มีจ านวน
ผู้เข้ารว่ม 80 คน 
- โครงการสมัมนาสัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการรับการตรวจประเมนิ EdPEx 300 มี
จ านวนผู้เขา้ร่วม 15 คน 
- สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจ
ประเมนิเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพือ่การด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx300) ครั้งที่ 1/2562 มีจ านวน
ผู้เข้ารว่ม 150 คน 
- สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจ
ประเมนิเกณฑ์คุณภาพการศกึษา เพือ่การด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx300) ครั้งที่ 2/2562 มีจ านวน
ผู้เข้ารว่ม 60 คน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตร การบริหารองค์กรโดย
ใช้ EdPEx / TQA Criteria มีจ านวนผูเ้ข้ารว่ม 90 คน 

  ทุก 6 เดือน 

3. จ านวนบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความเขา้ใจและ
ความตระหนกัในเกณฑ์ 
EdPEx มีนอ้ย 

SR 
6.2.3 

ลดความเสี่ยง โดย 
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจ และ
ตระหนกัในเกณฑ์ EdPEx 

1. ฝึกอบรมบุคลากรตามเกณฑ์ 
EdPEx (ภายใน) ปีละ 1 ครั้ง 

มีกิจกรรมและโครงการทีเ่กี่ยวข้องดงันี้ 
โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดับสถาบันร่วมผลิต 4 แห่ง ด้วยเกณฑ์ EdPEx และ 
WFME ประจ าปี 2561-2562 จ านวนผูเ้ข้าร่วม 200 
คน 

  ทุก 6 เดือน 

  2. เพิ่มชอ่งทางการสื่อสาร 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนกัและปฏิบัติตาม
แนวทาง EdPEx 

 - ช่องทาง line group ส าหรับการสือ่สารด้าน การ
บริหารองคก์รดว้ย EdPEx- มกีารประชุม และการ
ฝึกอบรม เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และ Improvement 
/performant Analysis  

    

3. 
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tis

fa
ct

ion
 

80
%

 

1. user interface ที่ใช้
งานยาก 

SR 
6.3.1 

ลดความเสี่ยง โดย ปรับ 
user interface ให้
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

1. มีกระบวนการ UX (user 
experience) ส าหรับ
ระบบงานส าคัญ 

1. มีกระบวนการ UX (user experience) ส าหรับ
ระบบงานส าคัญ 
ผลการด าเนนิงาน 
อยู่ระหว่างรอ update patch จากบริษัท 
convergence 

  ปีละ 1 ครั้ง อนกุรรมการ
ด้านสารสนเทศ 
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ย ระบุปัจจัยเสี่ยง รหัส แนวทางตอบสนอง กิจกรรมตอบสนอง ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอุปสรรค การติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
(ความเสี่ยงที่จะท าให้

คณะฯไม่สามารถบรรลุ) 
  (กระจาย,หลกีเลี่ยง,

ยอมรับ,ลด) 
      (ความถี่ใน

การติดตาม) 
  

2. system 
unavailability 

SR 
6.3.2 

ลดความเสี่ยง โดย 
ปรับปรุงโครงสร้าง 

1. จัดหาระบบส ารอง DR site 
(disaster recovery) 

1.จัดหาเครือ่งแม่ข่าย ทีจ่ะท าหน้าที่ส ารองข้อมูล
ทั้งหมดจากระบบ HO and PeopleSoft เพื่อใช้
ส าหรับสืบค้นข้อมูล และเป็นระบบชนดิอ่านข้อมูล
อย่างเดียว (view only) เมื่อระบบหลักใช้งานไม่ได้    
2.ด าเนนิการทดสอบการส ารองขอ้มูลแบบ full back 
up เป็นผลส าเรจ็แลว้  
3.ท าบันทกึถึง บ.คอนเวอรเ์จนซ์ เพื่อให้ด าเนินการ
เปิดใช้ DR site ที่ศนูย์คอมพิวเตอร ์

  ปีละ 1 ครั้ง 

2. จัดหาระบบควบคุม 
software จากศูนย์กลาง
คณะฯ 

มีระบบ Active directory เพื่อควบคมุเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสว่นโรงพยาบาล 
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ส่วนที่ 4 
บทวิเคราะห์ 

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ 
(Operational Risk)
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4.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงคงเหลือปี 2562 และความเสี่ยงประจ าปี 2563 

ที่ (1) ปัจจัยเสี่ยง (2) 
รหัส 
(3) 

ปี 2563 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

1 ด้านกลยุทธ์ S                     
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต                       
1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย S1.1.1     3         3     
1.1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
S1.1.2         5         5 

1.1.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศใน
ประชาคมอาเซียนและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

S1.1.3       4         4   

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ยังไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

S1.1.4       4         4   

1.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี                       
1.2.1 คุณภาพการดูแลผู้ป่วย S1.2.1       4           5 
1.2.2 จัดท า risk profile S1.2.2 1               4   
1.2.3 จัดท า risk register S1.2.3   2             4   
1.2.4 ส ารวจ safety culture in Hospital S1.2.4 1         1         
1.2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง S1.2.5                     
1.2.6 การใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง S1.2.6   2           3     
1.2.7 คณะกรรมการ RMC S1.2.7   2           3     
1.2.8 การจัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน สะอาด และมี

ความปลอดภัย 
S1.2.8 1         1         

1.3 กลยุทธ์ด้านการวิจัย                       
1.3.1 จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นไปตามเป้าหมาย S1.3.1     3         3     
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ที่ (1) ปัจจัยเสี่ยง (2) 
รหัส 
(3) 

ปี 2563 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

1.3.2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
ท้ังหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.3.2       4         4   

1.3.3 เครื่องมือ/ครุภัณฑ์วิจัยท่ีราคาแพงช ารุด ใช้การไม่ได้ยามฉุกเฉิน S1.3.3 1           2       
1.3.4 การจัดเก็บเชื้อหรือสิ่งส่งตรวจเพื่อการวิจัย S1.3.4   2           3     
1.3.5 คุณภาพผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้า S1.3.5   2         2       
2 ด้านกระบวนการ P                     
2.1 ด้านการบริหาร                       
2.1.1 รายรับของ SMC ไม่ได้ตามเป้า : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ 

ศูนย์บูรณาการคลินิกพิเศษและนอกเวลา Srinagarind Medical Center 
(SMC) 

P2.1.1         5         5 

2.1.2 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย P2.1.2         5         5 
2.1.3 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง P2.1.3       4           5 
2.1.4 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง P2.1.4       4           5 
2.2 ด้านการเงิน และงบประมาณ                       
2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ P2.2.1     3           4   
2.2.2 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิด

ข้อผิดพลาดและการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี 
P2.2.2     3             5 

2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร                       
2.3.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก P2.3.1 1               4   
2.3.2 การทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก P2.3.2       4     2       
2.3.3 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการ

รักษาพยาบาล (Medical Hub) 
P2.3.3         5         5 
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ที่ (1) ปัจจัยเสี่ยง (2) 
รหัส 
(3) 

ปี 2563 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

2.3.4 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการ
รักษาพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Special medical center) 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปัจจัย
เสี่ยงใหม่) 

P2.3.4       4         4   

2.4 ด้านความปลอดภัย                       
2.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา

ยังไม่เพียงพอ 
P2.4.1 1               4   

3 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ T   
3.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร                       
3.1.1 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง T3.1.1       4     2       
3.1.2 ข้อมูลไม่ครบถ้วน T3.1.2       4     2       
3.1.3 ข้อมูลบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน T3.1.3           1         
4 ด้านธรรมาภิบาล G   
4.1 กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล                       
4.1.1 การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของทางราชการ G4.1.1 1         1         
4.1.2 กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ีระดับคณะฯ และ

ระดับมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ส่งผลให้เกิด
กรณีฟ้องร้องเกิดขึ้น 

G4.1.2 
1         1         

4.1.3 บุคลากรขาดความเข้าใจและการรับรู้กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ในการบริหารงาน
บุคคล 

G4.1.3 
  2         2       

4.1.4 ผู้รับบริการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง ผิดพลาด ล่าช้า 
(ปัจจัยเสี่ยงใหม่) 

G4.1.4     3             5 

4.1.5 การร้องเรียน ฟ้องร้อง เสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล (ปัจจัย
เสี่ยงใหม่) 

G4.1.5       4           5 

4.1.6 การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีส่วนร่วม (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) G4.1.6     3             5 
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ที่ (1) ปัจจัยเสี่ยง (2) 
รหัส 
(3) 

ปี 2563 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (4) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) (5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

4.1.7 ขาดการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) G4.1.7     3           4   
5 ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน C   
5.1 ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.1.1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ C5.1.1   2             4   
5.1.2 การก าหนดรายละเอียดเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนหรือพวกพ้อง C5.1.2     3           4   
5.1.3 การเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

รับผิดชอบ 
C5.1.3   2               5 

5.1.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง C5.1.4   2             4   
5.1.5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ C5.1.5     3           4   
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม แบบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

(1) ที่  

แสดงล าดับที่ของรายการ 

(2) ปัจจัยเสี่ยง  

เหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย

พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร

ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการน าไปบริหารจัดการได้ 

(3) รหัส 

ก าหนดรหัสความเสี่ยงดา้นๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล ดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ 

(4) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)  

ระบุระดับความน่าจะเป็นท่ีจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยใช้มติของคณะกรรมการ หรือ

ผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ก าหนด 

(5) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

ระบุระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจะว่าได้รับผลกระทบมากเพียงใด โดยใช้ข้อมูลชิงปริมาณ หรือ

คุณภาพที่มีอยู่ หรือหากยังไม่มีข้อมูล ก าหนดโดยใช้มติของคณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้

ก าหนด 
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4.2 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ (1) 

ปัจจัยเสี่ยง (2) รหัส (3) โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (L) (4) 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ( I ) (5) 

ระดับความ
เสี่ยง (6) 

1. ด้านกลยุทธ์ S       
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิต 

1. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย S1.1.1 3 3 9 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย S1.1.2 5 5 25 
3. นักศึกษาท่ีสอบผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.1.3 4 4 16 

4. การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยังไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

S1.1.4 4 4 16 

1.2 กลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่ดี 

1. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย S1.2.1 4 5 20 
2. จัดท า risk profile S1.2.2 1 4 4 
3. จัดท า risk register S1.2.3 2 4 8 
4. ส ารวจ safety culture in Hospital S1.2.4 1 1 1 
5. การใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง S1.2.5 2 3 6 
6. คณะกรรมการ RMC S1.2.6 2 3 6 
7. การจัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน สะอาด และมีความปลอดภัย S1.2.7 1 1 1 

1.3 กลยุทธ์ด้านการวิจัย 1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นไปตามเป้าหมาย S1.3.1 3 3 9 
2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.3.2 4 4 16 

2. ด้านกระบวนการ P    
2.1 ด้านการบริหาร 1. รายรับของ SMC ไม่ได้ตามเป้า : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ศูนย์บูรณาการ

คลินิกพิเศษและนอกเวลา Srinagarind Medical Center (SMC) 
P2.1.1 5 5 25 

2. การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย P2.1.2 5 5 25 
3. ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง P2.1.3 4 5 20 
4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง P2.1.4 4 5 20 

2.2 ด้านการเงิน และ
งบประมาณ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ P2.2.1 3 4 12 
2. กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดและ
การกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี 

P2.2.2 3 5 15 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ (1) 

ปัจจัยเสี่ยง (2) รหัส (3) โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (L) (4) 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ( I ) (5) 

ระดับความ
เสี่ยง (6) 

2.3 ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือก P2.3.1 1 4 4 
2. การทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก P2.3.2 4 2 8 
3. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล 
(Medical Hub) 

P2.3.3 5 5 25 

4. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Special medical center) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปัจจัยใหม่) 

P2.3.4 4 4 16 

2.4 ด้านความปลอดภัย 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษายังไม่เพียงพอ P2.4.1 1 4 4 
3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ T       
3.1 ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง T3.1.1 4 2 8 
2. ข้อมูลไม่ครบถ้วน T3.1.2 4 2 8 
3. ข้อมูลบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน T3.1.3 1 1 1 

4. ด้านธรรมาภิบาล G       
4.1 กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ใน
การบริหารงานบุคคล 

1. การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของทางราชการ G4.1.1 1 1 1 
2. กฎระเบียบมีการเปล่ียนแปลงบ่อย การวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ีระดับคณะฯ และระดับ
มหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ส่งผลให้เกิดกรณีฟ้องร้องเกิดขึ้น 

G4.1.2 1 1 1 

3. บุคลากรขาดความเข้าใจและการรับรู้กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล G4.1.3 2 2 4 
4. ผู้รับบริการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง ผิดพลาด ล่าช้า (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) G4.1.4 3 5 15 
5. การร้องเรียน ฟ้องร้อง เสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) G4.1.5 4 5 20 
6. การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมีส่วนร่วม (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) G4.1.6 3 5 15 
7. ขาดการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) G4.1.7 3 4 12 

5. ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน C       
5.1 ด้านการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ C5.1.1 2 4 8 
2. การก าหนดรายละเอียดเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนหรือพวกพ้อง C5.1.2 3 4 12 
3. การเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ C5.1.3 2 5 10 
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง C5.1.4 2 4 8 
5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ C5.1.5 3 4 12 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 

(7) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 

ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน 

(8) ปัจจัยเสี่ยง 

ระบุปัจจัยเสี่ยงจากการระบุเหตุการณ์ จากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์มากรอกลงในแบบ RM 1 

(9) รหัส 

ระบุรหัสความเสี่ยงด้านๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านธรรมาภิบาล ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ 

(10) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด 

(11) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีระดับ

ของผลกระทบที่จะได้รับอยู่ในระดับใด 

(12) ระดับความเสี่ยง 

ระบุระดับของความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสยีหาย 
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4.3 แผนภูมิความเสี่ยง 
 

5     
S1.1.2, P2.1.1, 
P2.1.2, P2.3.3 

 

4 
 P2.3.2, T3.1.1, 

T3.1.2 
 

S1.1.3, S1.1.4, 
S1.3.2, P2.3.4 

S1.2.1, P2.1.3, 
P2.1.4, G4.1.5 

3   S1.1.1 ,S1.3.1 
P2.2.1, G4.1.7, 
C5.1.2, C5.1.5 

P2.2.2, G4.1.4, 
G4.1.6 

2  G4.1.3 S1.2.5, S1.2.6 
S1.2.3, C5.1.1, 

C5.1.4 
C5.1.3 

1 
S1.2.4, S1.2.7, 
T3.1.3, G4.1.1, 

G4.1.2 
  

S1.2.2, P2.3.1, 
P2.4.1 

 

 1 2 3 4 5 

 
 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม 

ระบุระดับความเสี่ยงที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM1) ลงในแผนภูมิ  

(โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) เพื่อให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงน้ัน อยู่ในระดับความเสี่ยงใด  

- ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้  

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2-9 คะแนน หมายถึง ระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้   

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่

สามารถยอมรับได้ 

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่

ไม่สามารถยอมรับได้ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

โอ
กา

สท
ีจ่ะ

เก
ิดค

วา
มเ

สีย
หา

ย 
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4.4 แผนการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ด้านกลยุทธ์ S     
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิต 
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ มี คุณธรรมและ
จริยธรรม มีทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน 
รวมท้ังการใช้ชีวิตในสังคม 
ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และมี
ส ม ร ร ถ น ะ ร ะ ดั บ ส า ก ล 
ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น กั บ
นานาชาติได้  

1.1.1. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.1.1 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นวิจัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. สนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและภายนอกส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
3. ปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้าศึกษา เพื่อเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาใหม่
ท่ีหลากหลายมากขึ้น ในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า หรือหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบระดับปริญญาโท 

1.1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.1.2 พัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาและกระตุ้นนักศึกษาให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ต.ค.62-ก.ย.63 

1.1.3 นั ก ศึ กษา ท่ี สอ บผ่ า นก า ร ประ เ มิ นก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

S1.1.3 1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ
คน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยังไม่ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน 

S1.1.4 1. กระตุ้นให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรเป็นรายปี  
1. 2  ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการที่ดี 

1.2.1 คุณภาพการดูแลผู้ป่วย S1.2.1 1. ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยและจัดท า  FMEA ระดับโรงพยาบาลปีละ 1 เรื่อง โดย
ในปี 2563 ก าหนดท า FMEA เรื่อง : complication hematoma ซ่ึงในการท า FMEA 
เรื่องน้ีเน่ืองจากการพบสถิติอุบัติการณ์ความเสี่ยง complication hematoma จากการ
ท าหัตถการตรวจสวนหัวใจเป็นอันดับ 1 เพื่อลด complication ดังกล่าวจึงได้ก าหนดท า 
FMEA เรื่องนี้  

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. จากการรวบรวมสถิติอุบัติการณ์ความเสี่ยงปี 2562 ท่ีผ่านมาพบว่าสถิติอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงของโรงพยาบาล ตั้งแต่ ระดับ A-I ,sentinel event ของโรงพยาบาลได้ถูกน ามา
ทบทวนและวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา root cause analysis (RCA) เพื่อแก้ปัญหาและ
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นซ้ าอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีจากกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัย โดยทบทวน RCA ระดับโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 เรื่อง/ป ี 
3. น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Smart RM  มาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อรวบรวมข้อมูลความ
เสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น  

1.2.2 จัดท า risk profile S1.2.2 ด าเนินการจัดท า risk profile ของโรงพยาบาลประจ าปี 2562 โดยด าเนินการรวบรวม
อุบัติการณ์ท้ังหมดของโรงพยาบาล และค านวณค่า RPN เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงตาม
ความส าคัญก่อนหลัง โดยแยกตามหมวดท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐาน JCI เป็นประจ าทุกปี 

ต.ค.62-ก.ย.63 

1.2.3 จัดท า risk register S1.2.3 ด าเนินการจัดท า risk  register ของโรงพยาบาลประจ าปี 2562 โดยด าเนินการรวบรวม
อุบัติการณ์ท้ังหมดของโรงพยาบาล และค านวณค่า RPN เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงตาม
ความส าคัญก่อนหลัง วางแผน ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตาม รวมท้ังแนวทางแก้ไข ไว้เป็น
มาตรการในการปฏิบัติงาน PDCA 

ต.ค.62-ก.ย.63 

1.2.4 ส ารวจ safety culture in Hospital S1.2.4 ด าเนินการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และ
สะท้อนผลการส ารวจไปยังหน่วยงาน เมื่อเดือน มกราคม 2563  

พ.ย.62-ก.พ.63 

1.2.5 การใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง S1.2.5 1. ก าหนด สอน ให้ความรู้โปรแกรม Smart RM  ใช้ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ต.ค.62-ก.ย.63 
2. รับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและประสานงานเรื่องความเสี่ยงไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และติดตามการรายงานอุบัติการณ์หน่วยงานต่าง ๆ  
3. ให้ค าแนะน าการใช้งานโปรแกรมและการรายงานผลเพ่ือติดตาม และทบทวน 

1.2.6 คณะกรรมการ RMC S1.2.6 คณะกรรมการ RMC ประกอบด้วย Risk owner ประจ าโปรแกรมความเสี่ยง ท้ังหมด 13 
โปรแกรม ครอบคลุมความเสี่ยงท้ังหมดในโรงพยาบาล ก าหนดนโยบายโรงพยาบาล 
ติดตามอุบัติการณ์ และประสานการทบทวน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

1.2.7 การจัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้
พร้อมใช้งาน สะอาด และมีความปลอดภัย 

S1.2.7 ด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษา โดยก าหนดระยะเวลา ต.ค.62-ก.ย.63 

1.3 กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
  

1.3.1 จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.3.1 ก าหนดมาตรการในการผลักดันโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการแล้ว 

1.3.2  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท า
วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
ท้ังหมด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.3.2 ก าหนดมาตรการในการผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ต.ค.62-ก.ย.63 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

2. ด้านการปฏิบัติงาน P     
   2. 1 ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร 
เพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 รายรับของ SMC ไม่ได้ตามเป้า : โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ศูนย์บูรณาการ
คลินิกพิเศษและนอกเวลา Srinagarind Medical 
Center (SMC)  

P2.1.1 1. จัดต้ังหน่วยเพิ่มจ านวนผู้มารับบริการและรายรับ (ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร) - มี
ทีมท่ีปรึกษาทางด้านการตลาด 

ต.ค.60-ก.ย.63 

2. จัดต้ังหน่วยต้อนรับ บริการ อ านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ    
-มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วย CRM ในโครงสร้างการท างาน 
3. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีจอดรถ, รถรับส่ง, Directory, น้ าด่ืม, เป็นต้น -มีระบบ
การให้บริการท่ีจอดรถส าหรับผู้มารับบริการท่ี Admit ในหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 14 
4. ปรับปรุงการให้บริการภายใน มาตรฐานการให้บริการ (SOP), Patient Flow Process 
และอื่น ๆ  
-มีการพัฒนาการบริการโครงการอบรม Service Excellence framework : Service  
design  โดย ดรปรเมษฐ์ ชุ่มยิ่ม สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สวทช  
5. เพิ่มช่องทางการบริการและอ านวยความสะดวกผู้มารับบริการ Call Center, Q 
System, ระบบนัดหมายผู้ป่วย, การลดระยะเวลารอ -มีการวิเคราะห์และวางแผนระบบ
การให้บริการ Contact center,และระบบนัดหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ 

2.1.2 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย P2.1.2 1. ก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองและจริงจังให้
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

2563 

2. สรุปโครงการก่อสร้างในรอบปี มีโครงการก่อสร้างล่าช้ากี่โครงการ สาเหตุมาจาก
อะไรบ้าง  

2.1.3 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 

P2.1.3 งานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรช่วยตรวจสอบและเข้าแก้ไข  2563 

2.1.4 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง P2.1.4 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง  2563 
2. โครงการปรับปรุง และบ ารุงรักษาตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า MDB, EMDB, DB  
3. จัดหา UPS ส าหรับอุปกรณ์สารสนเทศ การรักษาพยาบาล ห้องปฏิบัติการ ฝ่าย
โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
4. ปรับปรุงระบบ Fire Alarm และ Fire protection ให้ใช้งานได ้
5. อาคารพักอาศัยหลับนอน ซ่ึงรวมถึง โรงพยาบาล ก าหนดให้ “ต้องติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ท่ีสามารถแสดงต าแหน่งท่ีละเอียด และชัดเจนว่าจุดต้นเพลิงอยู่ท่ีจุดใด”  
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    2.2 ด้านการเงิน และ 
งบประมาณ 
เพื่อให้ระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

P2.2.1 ก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน และงบอุดหนุน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2.2.2 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมการยืมเงินยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดและการกระท า
ผิดของเจ้าหน้าท่ี 

P2.2.2 ก าหนดแนวปฏิบัติ ในการคืนเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อเป็นการควบคุมการกระท าผิด ต.ค.62-ก.ย.63 

    2.3 ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีต่อ
มหาวิทยาลัย 

2.3.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก P2.3.1 จัดท ากระบวนการสรรหา รวมท้ังวิธีด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎระเบียบ ต.ค.62-ก.ย.63 
2.3.2 การทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก P2.3.2 ส ารวจข้อมูลบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการใน 5 ปี ข้างหน้า และสถิติข้อมูลบุคลากรท่ี

ลาออกย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารตัดสินใจในการบริหารอัตราก าลัง 
ต.ค.62-ก.ย.63 

2.3.3. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
ต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาล (Medical 
Hub) 

P2.3.3 1. เร่งรัดการจัดท าแผนเพื่อสรรหาและการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ ต.ค.62-ก.ย.63 
2. การจัดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2.3.4 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
ต่อการขยายการให้บริการรักษาพยาบาลศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Special medical center) 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ปัจจัยเสี่ยงใหม่) 

P2.3.4 1. เร่งรัดการจัดท าแผนเพื่อสรรหาและการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการ
ขยายการให้บริการรักษาพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Special medical 
center) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ต.ค.60-ก.ย.63 

2. มีการบริหารงานโดยคณะอนุกรรมการอัตราก าลังบูรณาการ  

   2.4 ด้านความปลอดภัย 
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร 

2.4.1.  ความปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพย์สิ นของ
มหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษายังไม่เพียงพอ 

P2.4.1 1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจากองค์การทหารผ่านศึก 2563 
2. จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. รณรงค์การลดอุบัติเหตจุากการจราจรและการปรับปรุงระบบทางด้านกายภาพ 
4. จัดระบบควบคุมติดตามรถเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างหรือ
บุคคลภายนอก 
5. ด าเนินการติดตั้งและตรวจตราโครงการ รปภ.ตู้แดง ป้องปรามเหตุอาชญากรรม ภายใน
และภายนอกอาคารเรียน อาคารส านักงานของคณะแพทยศาสตร์  และท่ีพักอาศัยของ
บุคลากร 
6. ด าเนินการตรวจป้องปรามเหตุส่ิงของตกหล่นหรือลืมทรัพย์สินสิ่งของ  ของบุคลากรและ
ผู้ติดต่อรับบริการท่ีจอดพาหนะตามลานจอดต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
7. ด าเนินการเสนอโครงการ "ป้ายเตือนให้ระวังทรัพย์สินของสูญหาย" ตามลานจอดรถหรือ
ตามอาคารเรียน อาคารส านักงานและห้องตรวจโรคต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
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ประเภทความเสี่ยง/
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ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

8. ด าเนินการเสนอโครงการ "รปภ.เสียงตามสาย ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยบุคลากรและ
ผู้รับบริการ" เพื่อประชาสัมพันธ์ในบุคลากรทราบและตระหนักในการดูแลทรัพย์สินสิ่งของ 
ท้ังของตนเองและหน่วยงานไม่ให้เกิดการสูญหายหรือถูกขโมย  

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ T     
3. 1 ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
บุคลากร 

3.1.1 ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง T3.1.1 Data cleansing ร่วมกันระหว่างงาน HR และสารสนเทศ/ จัดโครงสร้าง Job function 
ให้ถูกต้องตามจริง 

ต.ค.62-เมย.63 

3.1.2 ข้อมูลไม่ครบถ้วน T3.1.2 จัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน/ภาควิชาเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันและพร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันท่วงที 

ต.ค.62-ก.ย.63 

3.1.1 ข้อมูลบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน T3.1.1 ได้สร้างฐานข้อมูลทะเบียนประวัติส ารองในส่วนของคณะ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต.ค.62-ก.ย.63 
4. ด้านธรรมาภิบาล G     
4.1 กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ใน
การบริหารงานบุคคล 

4.1.1 การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของทางราชการ G4.1.1 ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ต.ค.62-ก.ย.63 
4.1.2 กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย การวินิจฉัย
ของเจ้าหน้าท่ีระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัยไม่
เหมือนกัน ท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ส่งผลให้เกิด
กรณีฟ้องร้องเกิดขึ้น 

G4.1.2 1. วางระบบการด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร ต.ค.62-ก.ย.63 
2. ท าความเข้าใจกับระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่กับทางมหาวิทยาลัย 
3. ตอบข้อหารือเป็นลายลักษณ์ให้เร็วท่ีสุด 
4. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

4.1.3 บุคลากรขาดความเข้าใจและการรับรู้กฎ ระเบียบ 
เกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล 

G4.1.3 1. สื่อสารผ่านทาง Social media ทุกช่องทาง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ ต.ค.62-ก.ย.63 
2. จัดชี้แจงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระเบียบในลักษณะเชิงรุกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

4.1.4 ผู้รับบริการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการท่ี
แท้จริง ผิดพลาด ล่าช้า 

G4.1.4 1.ก าหนดหัวข้อในโปรแกรมรายงานความเสี่ยง เพื่อรวบรวมสถิติ ต.ค.62-ก.ย.63 
2.ติดตามอุบัติการณ์ และทบทวนเหตุการณ์ อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง  

4.1.5 การร้องเรียน ฟ้องร้อง เสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของโรงพยาบาล 

G4.1.5 1.จัดท า flow การจัดการรับเรื่องร้องเรียน และรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ต.ค.62-ก.ย.63 
2.รับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตาม 
ม.41 
3.ทบการทบทวนเรื่องร้องเรียนกับทีมท่ีเกี่ยวข้อง ประสานและส่งข้อมูลตอบกลับผู้
ร้องเรียน 
4.รวบรวมสถิติความพึงพอใจของโรงพยาบาล รวมท้ังประสานผู้บริหารในการส่งต่อข้อมูล
ร้องเรียน 

G4.1.6 1.ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ต.ค.62-ก.ย.63 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4.1.6 การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรมี
ส่วนร่วม 

2.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ตอบประเด็น ซักถามข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะของ
บุคลากร 

4.1.7 ขาดการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล G4.1.7 จัดอบรมธรรมาภิบาลข้อมูลส าหรับผู้บริหาร/จัดท านโยบายธรรมภิบาลข้อมูล/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ data owner 

ภายในไตรมาส
แรกของปี 2563 

5. ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน C     
5.1 ด้านการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
  
  
  

1.กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ C5.1.1 1. มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.การบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. มีการตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
3. มีการจัดท าแผนการจัดซ้ือ 
4. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ี 

2.การก าหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
ของตนหรือพวกพ้อง 

C5.1.2 1. มีการก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้าง ต.ค.62-ก.ย.63 
2. มีการเผยแพร่รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.การเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

C5.1.3 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารเป็น
แบบอย่างในการด าเนินการ 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. กลไกในการด าเนินการในการด าเนินการท่ีต้องรับผิดชอบตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
งาน 

4.การจัดสรรงบประมาณเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวก
พ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

C5.1.4 1. การเปิดโอกาสให้มีการของบประมาณอย่างท่ัวถึงและพิจารณาความต้องการของ
หน่วยงานโดยคณะกรรมการ 

ต.ค.62-ก.ย.63 

2. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามกฎระเบียบและมาตรฐานการ
ท างาน 

5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ C5.1.5 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลัง อย่าง
เคร่งครัด 

ต.ค.62-ก.ย.63 
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4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (RM3) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
1 ด้านกลยุทธ์ S       

1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต  
1.1.1 จ านวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.1.1 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นวิจัย 

เปลี่ยนแนวทางในการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งไปท่ีประเทศท่ีมี
ศิษย์เก่าของคณะแพทย์ เช่น ประเทศเวียดนาม และลาว 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ท่ัวถึง 
2. สถานท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จัก 
3. ปัญหาด้านการเดินทาง 
4. ช่วงท่ีจัดโครงการยังไม่เหมาะสม 

2. ปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้าศึกษา เพื่อ
เพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
ในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

- เว็บไซด์ฝ่ายวิชาการส าเร็จ  
- ประสานงานกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับนักศึกษาจาก
ประเทศจีนมากขึ้น ซ่ึงมีทุนการศึกษาสนับสนุนด้วย 

  

3. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า หรือหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น 
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบระดับปริญญาโท 

 - มีหลักสูตรท่ีพ่วงกับ ป.เอกส าเร็จแล้ว คือหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นานาชาติ) 
- รับแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โดยคณะมี
ระเบียบในการสนับสนุน จึงสามารถด าเนินการได้ 

  

1.1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.1.2 พัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาและกระตุ้นนักศึกษาให้ส าเร็จได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและแนวทางการแก้ไขสู่ภาควิชา น าผลของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในภาควิชาไปใช้ในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ 

  

1.1.3 นักศึกษาท่ีสอบผ่านการ
ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศในประชาคม
อาเซียนและกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.1.3 1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคน 

ด าเนินการจัดท าแผนขออาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์
ประจ า 1 ต าแหน่ง 

ขาดอาจารย์ชาวต่างชาติ 

2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

มีการด าเนินการประเมินก่อนสอบเข้าศึกษา   

1.1.4 การด าเนินปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

S1.1.4 1. กระตุ้นให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จ
ตามเกณฑ์ 

ด าเนินการแก้ไขครบแล้ว   
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
(TQF) ยังไม่ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน 

2. ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่
ละหลักสูตรเป็นรายปี 

เป็นระบบการด าเนินการแบบกระตุ้นเตือน โดยมีระบบการ
ตรวจเช็คจากฝ่ายวิชาการเป็นรายปี 

 * แบ่งกลุ่มหลักสูตรท่ีมีความเสี่ยงด้าน
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุใน
แต่ละปี 

1.2 การบริหารจัดการที่ดี          
1.2.1 คุณภาพการดูแลผู้ป่วย S1.2.1 ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยและจัดท า FMEA ระดับ

โรงพยาบาลจ านวน 1 เรื่อง/ปี 
ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยและท า  FMEA : OPD work 
flow เพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการประเมินจาก
เจ้าหน้าท่ีตลอดเวลา ปรับการจัด Zoning ส าหรับผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการบริการแบบฉุกเฉินเร่งด่วน เพิ่มและขยายเวลาการ
ให้บริการจากเดิม 7.00 น. เป็นเวลา 5.00 น.โดยมีเจ้าหน้าท่ี
พยาบาลเป็นผู้คัดกรองและประเมินผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยที่
ปลอดภัย จัดให้มีการทบทวนและจัดท า FMEA ระดับ
โรงพยาบาลจ านวน 1 เรื่อง/ปี 
ผลการด าเนินงาน 
1.พบว่าผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ได้รับการประเมิน คัดกรองด่าน
หน้า 100 % 2.ไม่พบโรคระบาดอุบัติใหม่ท่ีติดต่อทางเดิน
หายใจ  3.ผู้ป่วยปลอดภัยไม่พบอุบัติการณ์ขณะรับบริการท่ี 
OPD เช่น Stroke 4.ความพึงพอใจผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 
92.27% 

  

1.2.2 จัดท า risk profile S1.2.2 ด าเนินการจัดท า risk profile ของโรงพยาบาลประจ าปี 
2562 โดยด าเนินการรวบรวมอุบัติการณ์ท้ังหมดของ
โรงพยาบาล และค านวณค่า RPN เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เสี่ยงตามความส าคัญก่อนหลัง โดยแยกตามหมวดท่ี
เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน JCI เป็นประจ าทุกปี 

จากการรวบรวมสถิติอุบัติการณ์ความเสี่ยงปี 2562 ท่ีผ่านมา
พบว่าสถิติอุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ตั้งแต่ ระดับ 
A-I ,sentinel event ของโรงพยาบาลได้ถูกน ามาทบทวนและ
วิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา root cause analysis (RCA) 
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นซ้ าอย่างต่อเน่ือง 
ท้ังนี้จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย โดย
ทบทวน RCA ระดับโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 
ผลการด าเนินงาน 
1.ทบทวน case sentinel event :Ruptured distal arch 
aneurysm ,saccular aneurysm  of descending aorta 
ได้แนวทางคือ 1.1 ทบทวนแผนการรักษาให้เป็นไปในแนวทาง
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
เดียวกันของทีมแพทย์ เช่นเกณฑ์การผ่าตัด ใช้ clinical หรือ 
radio ในการประเมินผู้ป่วย 1.2.ก าหนด warning sign 
endovascular leakage : warning sign shock และเพิ่ม 
chest pain ,back pain ในการประเมินผู้ป่วย 
2.ทบทวน case TVD with LM Disease Post Operation 
CABG ได้ก าหนดแนวทางให้มีการวัด End tidal carbon 
dioxide monitoring ทุกครั้งท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ 

1.2.3 วัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร safety culture 

S1.2.3 ด าเนินการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และสะท้อนผลการส ารวจไป
ยังหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือน พฤศจิกายน 2560 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยรวม ส าหรับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานในโรงพยาบาล =58.96%  
2.การกระท าของผู้บริหารโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องส าคัญสุด=70.75% 

  

1.2.4 ความพึงพอใจ และข้อร้องเรียน
ของโรงพยาบาล 

S1.2.4 จัดท า flow การจัดการรับเรื่องร้องเรียน และรับเรื่อง
ร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 

การจัดการและรับเรื่องร้องเรียน ได้มีการด าเนินงาน  
1.ในเวลาราชการรายงานท่ีหัวหน้าหอ/หน่วย หัวหน้าฝ่าย รอง
ผู้อ านวยการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการ ตามล าดับ   
2.นอกเวลาราชการ รายงานหัวหน้าเวร ผู้ตรวจการนอกเวลา
ราชการ ผู้อ านวยการนอกเวลาราชการ ตามล าดับขั้น โดย
ก าหนดในนโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3.อัตราร้องเรียนผู้ป่วยนอก 0.04 
4.อัตราร้องเรียนผู้ป่วยใน 0.8 
5.อัตราร้องเรียนผู้ป่วยฉุกเฉิน 0.14 

  

รับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือผู้ป่วย
เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตาม ม.41 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ไม่มีผู้ป่วยฟ้องร้อง และไม่มีผู้ป่วยท่ีได้รับ
เงินช่วยเหลือ ตาม ม.41 

  

ทบการทบทวนเรื่องร้องเรียนกับทีมท่ีเกี่ยวข้อง ประสาน
และส่งข้อมูลตอบกลับผู้ร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียน ในปี 2560 ท่ีผ่านมา พบว่าเรื่องร้องเรียนอันดับ 
1.คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
อยู่ไกล 
 2.การบริการ : รอรับยานาน 
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รวบรวมสถิติความพึงพอใจของโรงพยาบาล รวมท้ัง
ประสานผู้บริหารในการส่งต่อข้อมูลร้องเรียน 

1. ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก =86.64 %  
2. ความพึงพอใจผู้ป่วยใน=84.78%  
3. ความพึงพอใจผู้ป่วยฉุกเฉิน=84.62% 

  

1.2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง 

S1.2.5 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการทบทวน root cause 
analysis เพิ่มมากขึ้น 82% 

  

1.2.6 การใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง S1.2.6 1. ก าหนดเผยแพร่ IR Program ใช้ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 1.บุคลากรด้านคลินิก มีความรู้และสามารถเข้าใช้ program 
รายงานความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในทุกหน่วยงาน  
2.บุคลากรด้าน non clinic หรือ back office พบว่ามีหลาย
หน่วยงานท่ีไม่สามารถเข้ารายงานความเสี่ยงได้ ปัญหาคือ 
สื่อสารและเข้ายังใช้งาน Program ไม่เป็น และยังไม่เข้าใจหัว
ข้อความเสี่ยง ได้ท าการสอน อบรม ให้ความรู้ในการรายงาน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานด้าน non clinic ซ้ า 

  

2. รับรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและประสานงาน
เรื่องความเสี่ยงไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และติดตาม
การรายงานอุบัติการณ์หน่วยงานต่าง ๆ 

ผลการติดตามอุบัติการณ์ในปี 2561 ท่ีผ่านมา พบว่า มีการ
รายงานอุบัติการณ์ท้ังหมด 26,482 รายงาน โดยแบ่งเป็น 
อุบัติการณ์การณ์ near miss จ านวน 24,543 รายงาน ใน
หมวดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระบบยา 

  

3. ให้ค าแนะน าการใช้งานโปรแกรมและการรายงานผล อบรมให้ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมของบุคลากรทุกคน 
100 % จ านวน 1 ครั้ง รวมถึง Risk round ให้ความรู้และการ
ใช้งานโปรแกรมความเสี่ยง 

  

1.2.7 คณะกรรมการ RMC S1.2.7 คณะกรรมการ RMC ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายหัวหน้า
งาน จ านวน 25 คน  เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ
ต่างและการการประสานงาน จึงจะ revise 
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เหลือจ านวน 10 คน  

คณะกรรมการ RMC มีจ านวน 13 คน จากตัวแทนของฝ่าย
ต่าง ๆ ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ท าหน้าท่ีประสาน รวบรวม 
วิเคราะห์อุบัติการณ์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล 

  

1.2.8 การจัดท าแผนการบ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน 
สะอาด และมีความปลอดภัย 
 
 
 

S1.2.8 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคาร จัดจ้างเอกชนด าเนินการดูแลอาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน 
สะอาด และมีความปลอดภัย ครอบคลุมทุกอาคาร 
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1.3 กลยุทธ์ด้านการวิจัย     

1.3.1 จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
เป็นไปตามเป้าหมาย 

S1.3.1 1. ก าหนดมาตรการในการผลักดันโครงการวิจัยให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
2. มีระบบติดตามการด าเนินการวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้
สามารถปิดโครงการวิจัยได้ตามก าหนด 

ผลการด าเนินงาน(ดีขึ้น) 
1. ร้อยละโครงการวิจัยท่ีขอทุนคณะฯปิดโครงการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 11.8% 

  

1.3.2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
งานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยท้ังหมด ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

S1.3.2 มีมาตรการในการผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์มี
ผลงานวิจัยท่ีมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุน 

ผลการด าเนินงาน(ดีขึ้น) 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายใน 83 คน 
2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายนอก 98 คน 
3. จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 400 คน 

  

1.3.3 เครื่องมือ/ครุภัณฑ์วิจัยท่ีราคา
แพงช ารุด ใช้การไม่ได้ยาม
ฉุกเฉิน 

S1.3.3 มาตรการ : 1. สัญญาบ ารุงรักษากับเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือตัวแทนจ าหน่ายและมี ระบบ time based 
maintenance โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่อง  
2. มีการใช้ระบบ keycard และติดกล้องวงจรปิด CCTV 
ในห้องวิจัยท่ีมีครุภัณฑ์  

ผลการด าเนินงาน (ดีขึ้น) 
1. จ านวนเครื่องมือ/ครุภัณฑ์วิจัยท่ีราคาแพงช ารุด ใช้การไม่ได้ 
จ านวน 2 เครื่อง Freeze Dryer และ Real Time PCR อยู่
ระหว่างด าเนินการซ่อมแซม 

  

1.3.4 การจัดเก็บเชื้อหรือสิ่งส่งตรวจ
เพื่อการวิจัย 

S1.3.4 มีแผนจัดท าโครงการจัดต้ังโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ 
(Biobank) เพื่อรวบรวมจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อการ
วิจัยอย่างมีระบบ 

1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกคณะแพทย์ฯ 
2. จ านวนตัวอย่างชีวภาพท่ีน ามาฝากตั้งแต่เดือนก.พ. 61- 
ปัจจุบันท้ังสิ้น 4,826 ตัวอย่าง 
3. จ านวนโครงการท่ีมาขอฝากตัวอย่างชีวภาพท้ังสิ้น 3 
โครงการ 
4. อยู่ในระหว่างการด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO 
9001: 2015 

จ านวนผู้มาขอใช้บริการยังน้อยอยู่เมื่อ
เทียบกับพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ 

1.3.5 คุณภาพผลงานวิจัยไม่เป็นไป
ตามเป้า 

S1.3.5 1.การก าหนดมาตรฐานของผลผลิตจากทุนวิจัย ก าหนด
ตัวชี้วัดของโครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรทุนคณะฯ ให้
ตีพิมพ์ใน High IF Journal  
2. มีระบบการสนับสนุนท่ีท าให้นักวิจัยสามารถผลิตผล

ผลการด าเนินงาน (ดีขึ้น) 
1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีขอทุนคณะฯ ปี 2561 = 154 
โครงการ 
2. จ านวนโครงการวิจัยท่ีปิดโครงการทุนคณะฯ ปี 2561  = 
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งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เช่น เครื่องมือครุภัณฑ์ขั้นสูงล้ า
ยุค 

49 โครงการ 
3. จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรรทุนคณะฯ ปี 2561 
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี IF = 21 โครงการ 

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง และ
การก าหนดรางวัลการวิจัย 

ผลการด าเนินงาน ค่า IF มีค่าเฉลี่ยในอัตราท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
ผลการด าเนินงาน(ดีขึ้น) 
1. จ านวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติท่ีขอรับค่าตอบแทน 277 
เรื่อง (จ านวน 382 เรื่อง) 
2. IF/Paper  2.25 

  

2 ด้านการปฏิบัติงาน P    
2.1 ด้านการบริหาร  

2.1.1 รายรับของ SMC ไม่ได้ตามเป้า 
(โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการ ศูนย์บูรณาการ
คลินิกพิเศษและนอกเวลา 
Srinagarind Medical Center 
(SMC)) 

P2.1.1 1. จัดตั้งหน่วยเพิ่มจ านวนผู้มารับบริการและรายรับ 
(ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร) 

1. มีทีมท่ีปรึกษาทางด้านการตลาด 
2. มีการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
3. มีการสร้างแบรนด์โดยก าหนดโลโก้ขององค์กรเพื่อสื่อสารให้
ประชาชนรับรู้ 

  

2. จัดตั้งหน่วยต้อนรับ บริการ อ านวยความสะดวกให้ผู้
มาใช้บริการ 

1. มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  
ในโครงสร้างการท างาน 
2. มีการก าหนดภาระงานและอัตราก าลัง 
3. มีการพัฒนา work flow การให้บริการ เช่น Customer 
Service,Contact Center,Flow ระบบบริการผู้ป่วยนอก 

  

3. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ท่ีจอดรถ,รถรับส่ง
,Directory,น้ าด่ืม เป็นต้น 

1. มีระบบการให้บริการท่ีจอดรถส าหรับผู้มารับบริการท่ี 
Admit ในหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 14 
2. มีแผนปรับปรุงลานจอดรถหลังอาคาร สว.1 
3. มีระบบจัดรถรับ-ส่ง ผู้มารับบริการที่หอผู้ป่วยพิเศษช้ัน 14,
และมีท่ีจอดรถบริการท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับผู้มารับ
บริการ OPD นอกเวลา 
4. จัดท าอาคารท่ีจอดรถใหม่ 4 ชั้น จ านวน 400 คัน ซ่ึง
กระบวนการอยู่ระหว่างการอนุมัติ (ก าหนดการแล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี) 
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4. ปรับปรุงการให้บริการภาย มาตรฐานการให้บริการ 
(SOP), Patient Flow Process และอื่น ๆ 

1. มีการพัฒนาการบริการโครงการอบรม Service 
Excellence framework : Service  design  โดย ดร
ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ่ม สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 
สวทช  
2. มีการก าหนด และปรับปรุง1.Flow Service Blueprint 
OPD SMC, 2.Flow Service Blueprint IPD SMC 3.Flow 
Service Blueprint Check up  SMC 4. Flow Service 
Blueprint Endoscope SMC เพื่อลงสู่การปฏิบัติในการ
พัฒนาระบบบริการ 
3. มีการจัดท า Standard operation of procedure : SOP 
จ านวน 49  เรื่อง 
4. มีการอบรม Excellence Services Behavior จ านวน 4 
รุ่น คิดเป็นผู้เข้าอบรมร้อยละ85.4 
5. มีการเดินเยี่ยมส ารวจจากภายนอ ก2ครั้งภายใน2ครั้ง 
6. มีการปรับในAudit การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติFlow 
Service Blueprint และพฤติกรรมการบริการ 
7. มีการสร้างแบบประเมินรับฟังความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ผู้มารับบริการท้ังOPD และIPD และทุกหน่วย
บริการก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปน ามาพัฒนา
บริการต่อไป 

  

5. เพิ่มช่องทางการบริการและอ านวยความสะดวกผู้มา
รับบริการ Call Center, Q System, ระบบนัดหมาย
ผู้ป่วย, การลดระยะเวลารอ 

1. มีการวิเคราะห์และวางแผนระบบการให้บริการ Contact 
center,และระบบนัดหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ 
2. มีการใช้ระบบคิวของบริษัท Qmatic ในการให้ล าดับคิว
ตรวจที่ OPD บูรณาการ 
3. มี Appication Q-care ในการแจ้งเตือนบัตรคิว 
4. มีระบบแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ  

  

2.1.2 การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

P2.1.2 1. ก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองและจริงจังให้เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

มีการก ากับติดตามเร่งรัดการด าเนินการของผู้รับจ้างโดย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอ 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
แต่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาได้ 

2. สรุปโครงการก่อสร้างในรอบปี มีโครงการก่อสร้าง
ล่าช้ากี่โครงการ สาเหตุมาจากอะไรบ้าง 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 3 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาแพทย์ท่ี 1, 2 
และ 4 
3. โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด  1 - 21 
4. โครงการก่อสร้างบ้านกึ่งวิถีฯ 

  

2.1.3 ระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียรท าให้
เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง 

P2.1.3 งานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรช่วยตรวจสอบ
และเข้าแก้ไข และป้องกันสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องท่ี
เกิดจากสัตว์เช่น นก งู กระรอก เป็นต้น 

ของบประมาณย้ายเปลี่ยนหม้อแปลง อาคารเรียนรวม อาคาร 
89 พรรษา 

  

2.1.4 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง P2.1.4 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบพัสดุ   
2. โครงการปรับปรุง และบ ารุงรักษาตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า 
MDB, EMDB, DB 

ด าเนินการแล้ว (ตามแผน ปี 2562)   

2. จัดหา UPS ส าหรับอุปกรณ์สารสนเทศ การ
รักษาพยาบาล ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายโรงพยาบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 -   

3. ปรับปรุงระบบ Fire Alarm และ Fire protection 
ให้ใช้งานได้ 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบพัสดุ   

4. อาคารพักอาศัยหลับนอน ซ่ึงรวมถึง โรงพยาบาล 
ก าหนดให้ “ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ท่ี
สามารถแสดงต าแหน่งท่ีละเอียด และชัดเจนว่าจุดต้น
เพลิงอยู่ท่ีจุดใด” 

อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดเพ่ือของบประมาณ   

2.2 ด้านการเงิน และงบประมาณ  
2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

P2.2.1 1. ก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และ
งบอุดหนุน 

มีการจัดประชุมเพ่ือเร่งรัด และติดตาม การเบิกจ่ายเงิน 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นประจ าทุก 2 เดือน เพื่อ
รับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

การควบคุม ติดตาม เกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่
ตระหนักถึงผลกระทบ หากการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ จะส่งผล
เสียหายแก่องค์กร 



 
 

73 
 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
2. ก าหนดมาตรการการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามประกาศ มข. ฉบับท่ี 

1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทด
รองจ่ายจากเงินรายได้ อย่างเคร่งครัด 

มีบางหน่วยงาน ท่ีส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ล่าช้ากว่าก าหนด งานคลัง ต้องด าเนินการ
ตามบทก าหนดลงโทษ 

3. เพิ่มมาตรการส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ปฏิบัติตาม
แผนการใช้เงิน 

กรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน จะด าเนินการ
ตาม หมวด6 บทก าหนดโทษ 

  

2.2.1 กฎ ระเบียบ มาตรการควบคุม
การยืมเงินยังไม่ครอบคลุม
เพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาด
และการกระท าผิดของ
เจ้าหน้าท่ี 

P2.2.2 1. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน อย่างทั่วท่ัง
มหาวิทยาลัย 

มีการแจ้งเวียน กฎ ระเบียบ ประกาศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ให้หน่วยงาน/ภาควิชา ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ 

  

2. ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงินและ
เคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย  

มีการแจ้งสถานะเงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง โดยมีรายละเอียด 
เลขท่ีสัญญา สถานะ และวันท่ีเริ่มคิดค่าปรับ 

บุคลากร ไม่มีการเปิด mail แจ้งเตือน
สถานะเงินยืมทดรองจ่าย 

3. เพิ่มความสามารถของระบบ KKUFMIS ให้รองรับเงิน
ยืมหมุนเวียนในระดับคณะ/หน่วยงาน  

ระบบเงินยืมทดรองจ่ายมีการใช้ควบคู่กันระหว่าง KKUFMIS 
และระบบ PS  การเชื่อมโยงท าได้เฉพาะในส่วนของการตั้งหน้ี
เท่าน้ัน 

การเชื่อมโยงโปรแกรม ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทุกกระบวนการ ท าให้การ
ท างานซ้ าซ้อน 

2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2.3.1 กระบวนการสรรหาและ

คัดเลือก 
P2.3.1 จัดท ากระบวนการสรรหา รวมท้ังวิธีด าเนินการเป็นลาย

ลักษณ์อักษรตามกฎระเบียบ   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการออกข้อสอบ เพื่อใช้เป็นข้อสอบ
กลางในการคัดเลือกบุคลากรส าหรับวุฒิต่ ากว่าปริญญาต 
2. ส าหรับต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ การออกข้อสอบจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการของหน่วยงานเจ้าของต าแหน่งร่วมกับ
กรรมการจากหน่วยการเจ้าหน้าท่ี เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 

  

2.3.2 การทดแทนอัตราก าลังท่ี
ลาออก 

P2.3.2 ปรับปรุงระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร เป็นหน้าท่ีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพในการวิเคราะห์
อัตราก าลังทดแทนในต าแหน่งท่ีว่างลง 

  

2.3.3 การขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการ
ขยายการให้บริการ
รักษาพยาบาล (Medical Hub) 

P2.3.3 1. เร่งรัดการจัดท าแผนเพื่อสรรหาและการรักษา
บุคลากรทางการแพทย์ 

มีการค านวณอัตราก าลังท่ีควรมีไว้เบ้ืองต้น ซ่ึงอัตราก าลังท่ี
เหมาะสมอาจมีการเปล่ียนแปลง  

  

2. การจัดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการสุขภาพ
ชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     

ใช้ทีมผู้บริหารเดียวกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อดูแลโครงการ  

  

2.4 ด้านความปลอดภัย  
2.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย 
  จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระหว่างการร่าง TOR เช่าระบบรักษาความปลอดภัย 

(Smart Security) 
เนื่องจากมีรายละเอียดด้านเทคนิคท่ีต้อง
ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิจารณา 
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บุคลากรและนักศึกษายังไม่
เพียงพอ 

3 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ T    
3.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  

3.1.1 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรงตามความ
เป็นจริง 

T3.1.1 1. ข้อมูลบุคคลากรท่ีไม่ถูกต้อง ให้ประสานงานกับ HR 
แล้วประมาณเป็น percent ท่ีไม่ตรงกันระหว่าง HO, 
PeopleSoft ส่วนความไม่ถูกต้องของข้อมูลรายบุคคล 
เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทร ต้องให้ HR ช่วยตรวจสอบ 
ข้อมูลบุคลากรที่ไม่ตรงกันระหว่าง HO มีประมาณ 10% 
ท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากในระบบ HO หากมีการลาออกยังมี
ท่ีตกหล่นจากการปิด active TO ท าให้ข้อมูลยังค้างใน
ระบบและมีในส่วนของบุคลากรท่ีอยู่นอกเหนือจากใน
ฐานข้อมูล เช่น  กลุ่มบุคลากรที่อยู่ภายนอกคณะ แต่มี
การใช้งาน user เข้าใช้งานระบบ HO  ทางหน่วยการ
เจ้าหน้าท่ีและสารสนเทศ ได้มีการทวนสอบบุคลากรที่
ไม่อยุ่ในระบบ หรือลาออกในปี 2559 และได้มีการปิด 
active TO และในส่วนหน่วยการเจ้าหน้าท่ีหากมี
บุคลากรลาออกจากระบบจะด าเนินการปิด Active TO 
การเข้าใช้งานระบบทันที ในส่วนของ People soft 
เนื่องจากฐานข้อมูล People Soft จะมีการเข้าใช้งาน
ระบบแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ  การใช้ User ท่ีก ากับตาม
หน่วยงาน ซ่ึงไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้  และในส่วน
ของบุคลากรที่เข้าใช้งานโดยตรง เช่น การเงิน ห้องยา 
พัสดุ จะมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบท าให้ไม่
สามารถค านวณเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในฐานได้ 

จัดหา จนท.สารสนเทศประจ าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี เพื่อ 
update ข้อมูล 

มีบุคคลากร เข้าออก และย้ายหน่วยงาน
บ่อย จนท.ฝ่ายบุคคลอาจตามไม่ทัน 

2. จัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย/
หน่วยการเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน/ภาควิชาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและพร้อมให้บริการด้านข้อมูล
สารสนเทศอย่างทันท่วงที 

จัดคณะท างานอันประกอบด้วย จนท.จากงานนโยบายและ
แผน ร่วมกับ จนท.สารสนเทศ ด าเนินการจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
3.1.2 ข้อมูลบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน T3.1.2 สร้างฐานข้อมูลทะเบียนประวัติส ารองในส่วนของคณะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ปัจจุบันข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้ควบคุมข้อมูลบุคลากรเป็นสิทธิ์

ของมหาวิทยาลัยในการดูแล จึงไม่สามารถ
เข้าแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ 

4 ด้านธรรมาภิบาล กฎหมาย 
ระเบียบ 

G 
      

4.1 กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล  
4.1.1 การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น

ความลับของทางราชการ 
G4.1.1 ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของคณะฯ เป็นผู้พิจารณา   

4.1.2 กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย การวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ี
ระดับคณะฯ และระดับ
มหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน ท า
ให้เกิดปัญหาในการพิจารณา 
ส่งผลให้เกิดกรณีฟ้องร้อง
เกิดขึ้น 

G4.1.2 1. วางระบบการด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร                                     มีการหารือเพื่อท าความเข้าใจกับทางมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อให้
การวินิจฉัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  
2. ท าความเข้าใจกับระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงใหม่กับทาง
มหาวิทยาลัย 
3. ตอบข้อหารือเป็นลายลักษณ์ให้เร็วท่ีสุด 
4. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

4.1.3 บุคลากรขาดความเข้าใจและ
การรับรู้กฎ ระเบียบ เกณฑ์ ใน
การบริหารงานบุคคล 

G4.1.3 1. สื่อสารผ่านทาง Social media ทุกช่องทาง เช่น ไลน์ 
เฟสบุ๊ค ฯลฯ 

บุคลากรได้รับทราบกฎ ระเบียบ เกณฑ์ ได้รวดเร็วขึ้น ผ่าน
ทางช่องทาง Social media แทนการส่งทาง E-mail 

  

2. จัดชี้แจงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระเบียบในลักษณะเชิง
รุกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานรับทราบการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ ได้ท่ัวถึง ท าให้
ลดการกระท าผิดวินัย 

  

5 ด้านการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

C       

5.1 ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.1.1 1.กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบ 
C5.1.1 1. มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.การบริหาร

พัสดุว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุปีละ 1 ครั้ง ท่ีกรมบัญชีกลางจัดอบรมในแต่ละปี 

  

2. มีการตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

เป็นหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบก าหนดทุกเรื่องที่จัดซ้อจัดจ้าง 

  

3. มีการจัดท าแผนการจัดซ้ือ ท าแผนส่งมหาวิทยาลัยช่วงต้นปีงบประมาณ (ส าหรับงบ
ลงทุน) และประกาศทางเว็บซ์ตามระเบียบ 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง รหัส แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
4. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ี มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามท่ีได้รับ

จัดสรรเงินแต่ละประเภทงาน 
  

5.1.2 2.การก าหนดรายละเอียดเพ่ือ
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของ
ตนหรือพวกพ้อง 

C5.1.2 1. มีการก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดเพ่ือ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

มีการจัดต้ังผู้จัดท า TOR ทุกเรื่องทุกวงเงินตามระเบียบ และ
พรบ. 

  

2. มีการเผยแพร่รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

วิธี E- bidding วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ต้องเผยแพร่ TOR 
แต่ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จะเผยแพร่ตามความเหมาะสม 
ส่วนมากจะเผยแพร่ 

  

5.1.3 3.การเรียกรับผลประโยชน์หรือ
สิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

C5.1.3 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้จัดจ้าง เพราะถือเป็น
หน้าท่ีต้องปฏิบัติ 

  

2. กลไกในการด าเนินการในการด าเนินการท่ีต้อง
รับผิดชอบตามกฎระเบียบและมาตรฐานงาน 

กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบก าหนด 
ยกเว้นไม่ได้ และมีระบบบังคับตามขั้นตอนจะข้ามขั้นตอน
ไม่ได้ (ระบบ E-GP) 

  

5.1.4 4.การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

C5.1.4 1. การเปิดโอกาสให้มีการของบประมาณอย่างทั่วถึงและ
พิจารณาความต้องการของหน่วยงานโดยคณะกรรมการ
คณะ 

1. รวบรวมรายการความต้องการของหน่วยงาน 
2. มีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบลงทุน 

  

2. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในทุกขั้นตอนตาม
กฎระเบียบและมาตรฐานการท างาน 

เปิดเผยขั้นตอนตามท่ีระเบียบก าหนดทุกขั้นตอน ทางเว็บไซด์   

5.1.5 5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

C5.1.5 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 

มีการจัดอบรม ระเบียบการเบิกจ่าย ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ของภาควิชา/หน่วยงาน  

เนื่องจาก มีระเบียบ ประกาศ ใหม่ๆ  บาง
หน่วยงาน อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียด 
ท าให้ยังมีข้อผิดพลาด 
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บรรณานุกรม 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์บริการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ; ฉบับเผยแพร่ทาง
เว๊บไซต์ ; 2554 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; ฉบับปรับปรุง 
2559 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 
กุมภาพันธ์ 2559 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; เมษายน 2562



 
 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 หมู่ 16 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทร 043-348360-8, 043-202000 

http://www.md.kku.ac.th 
 


