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ความเสีย่ง
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การควบคมุ

ทีม่อียู่แลว้

การควบคมุ

ทีม่อียู่แลว้

ไดผ้ลหรอืไม่

ก าหนดเสรจ็/

ผูร้บัผดิชอบ/

E-mail/เบอร ์

โทรศพัท ์

หมายเหต ุ

(งบประมาณ/

คา่ใชจ้า่ย)

คณะแพทยศาสตร ์ โครงการวจิยัของนักศกึษา

แพทยท์ีร่ว่มมอืกบัหน่วยงาน

ภายนอก

สว่นงานน าเสนอในปี 2565

Education ดา้นกลยุทธ ์ 1. สนับสนุนใหนั้กศกึษาแพทย ์

ไดท้ าโครงการวจิยัรว่มกบั

หน่วยงานภายนอก

2. โครงการวจิยัของนักศกึษา

แพทยเ์ป็นทีย่อมรบัและสรา้ง

ชือ่เสยีงใหก้บัคณะและสถาบนั

1. นักศกึษาใหค้วามสนใจ

ในการท าโครงการวจิยัที่

รว่มมอืกบัหน่วยงาน

ภายนอกนอ้ย

2. นักศกึษาขาดการ

ตดิตามในการท า

โครงการวจิยัทีจ่ะรว่มมอื

กบัหน่วยงานภายนอก

1. นักศกึษาจะไม่ไดร้บัประ

การณห์รอืมุมมอง

ความคดิทีน่อกเหนือจาก

การเรยีนรูภ้ายในสถาบนั

2. นักศกึษาจะไม่ไดร้บัการ

เรยีนรูด้า้นการประสานงาน

,การท างานรว่มกบัผูอ้ืน่

นอกเหนือจากในกลุ่มของ

ตนเอง

โอกาส 5 ผลกระทบ

 5 = 25 (สงูมาก)

ควบคมุ 1. ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาใน

การท าโครงการวจิยัคอย

ก ากบั/ตดิตามและดแูลตัง้แต่

เร ิม่เสนอโครงการวจิยั

2. มกีารรายงานผลการ

ตดิตามเป็นรายเดอืน/ราย

ไตรมาสแกผู่บ้รหิาร เพือ่

รบัทราบถงึขอ้มูลหน่วยงาน

ภายนอกทีจ่ะไปประสานงาน

O : มแีตไ่ม่

สมบรูณ์

O : ไดผ้ล

บา้งแตไ่ม่

สมบรูณ์

 ระดบัปฏบิตักิาร

คณะแพทยศาสตร ์

โครงการสนับสนุน

ทนุวจิยันักศกึษา

แพทย ์สจล.ช ัน้ปีที่

 4-6 (งบประมาณ

 4,800,000.-บาท)

คณะแพทยศาสตร ์ การเกดิโรคระบาดในพืน้ที่

สถาบนั

สว่นงานน าเสนอในปี 2565

- ดา้นสขุภาพ ควบคมุ, ดแูล, ป้องกนัและ

รกัษากรณีเกดิการระบาดใน

พืน้ทีส่ถาบนั

1. การทีนั่กศกึษาหรอื

บคุลากรไม่ปฏบิตัติาม

มาตรการการควบคมุโรค

ระบาด

2. การทีนั่กศกึษาหรอื

บคุลากรไม่ไดใ้หค้วามสนใจ

ใหใ้นการระบาดทีเ่กดิขึน้

1. นักศกึษาและบคุลากรมี

การตดิโรคระบาด

2. เมือ่มกีารระบาดในพืน้ที่

สถาบนัสง่ผลใหเ้กดิกลุ่ม

เสีย่งหลายกลุ่ม

3. เมือ่เกดิการระบาดใน

พืน้ทีส่ถาบนัอาจสง่ผล

กระทบดา้นความเชือ่มั่น

ใหก้บัสถาบนั

โอกาส 4 ผลกระทบ

 4 = 22 (สงูมาก)

ควบคมุ 1. จดัหาวคัซนีส าหรบั

บคุลากรใหเ้พยีงพอและ

ครอบคลมุตามนโยบายภาครฐั

2. จดัหาวคัซนีส าหรบั

นักศกึษาตามนโยบายภาครฐั

ใหค้รอบคลมุกบัจ านวน

นักศกึษาทัง้สถาบนั 

3. จดัใหม้กีารดแูล, ป้องกนั

และรกัษา ส าหรบันักศกึษา

หรอืบคุลากรทีม่กีารตดิเชือ้

4. ควบคมุการระบาดโดย

จ ากดัพืน้ทีก่ารระบาด

O : มแีตไ่ม่

สมบรูณ์

O : ไดผ้ล

บา้งแตไ่ม่

สมบรูณ์

 ระดบัปฏบิตักิาร

คณะแพทยศาสตร ์

ไม่ใชง้บประมาณ

คณะแพทยศาสตร ์ ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุไม่

เป็นไปตามแผน

- ดา้นปฏบิตังิาน ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ

เป็นไปตามแผน 100%

1. การจดัชือ้จดัจา้งลา่ชา้

2. ผูร้บัจา้งไม่สามารถ

ปฏบิตังิานไดต้ามสญัญา

1. การด าเนินงานตา่งๆ 

ลา่ชา้

2. สง่ผลกระทบในการขอ

งบประมาณในปีตอ่ไป

โอกาส 5 ผลกระทบ

 5 = 25 (สงูมาก)

ควบคมุ 1. ควบคมุการจดัชือ้จดัจา้งให ้

เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

2. มมีาตรการควบคมุ

ผูร้บัเหมากอ่สรา้งใหป้ฏบิตัิ

ตามสญัญา

/ : มอียู่แลว้ O : ไดผ้ล

บา้งแตไ่ม่

สมบรูณ์

ระดบันโยบาย

รองอธกิารบดี

อาวโุสฝ่าย

บรหิารทรพัยากร

และบรกิาร

ระดบัปฏบิตักิาร

คณะแพทยศาสตร ์

ไม่ใชง้บประมาณ

คณะแพทยศาสตร ์ รายงานผลการปฏบิตังิานไม่

ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ควบคมุภายใน

- ดา้นปฏบิตังิาน มกีารรายงานผลการ

ปฏบิตังิานไม่เกนิวนัที ่10 ของ

เดอืนถดัไป

1. รายงานผลการเบกิจา่ย 

(งบลงทนุ) เงนิงบประมาณ

2. รายงานผลการปฏบิตังิาน

ตามแผนปฏบิตักิาร

1. ขาดผูร้บัผดิชอบในการ

รายงานผล

2. บคุคลากรใหม่ไม่ไดร้บั

การถา่ยทอดองคค์วามรูใ้น

เร ือ่งของการรายงานผล

3. ผูบ้รหิารหน่วยงานขาด

การตดิตามเรง่รดั ผลการ

ปฏบิตังิาน

การรวบรวมขอ้มูลใน

ภาพรวมของสว่นงาน และ

สถาบนัมคีวามลา่ชา้

โอกาส 3 ผลกระทบ

 3 = 13 (ปานกลาง)

ควบคมุ 1. หน่วยงานมกีาร

มอบหมายผูร้บัผดิชอบในการ

รายงานผล

2. หน่วยงานไดม้กีารชีแ้จง/

ถา่ยทอดความรูใ้หแ้กเ่จา้

หนา้ที่
่
ผูร้บัผดิชอบรบัทราบ

ขอ้มูลในการรายงานผล

3. ผูบ้รหิารหน่วยงานมกีาร

ก ากบั ตดิตาม เรง่รดั ผล

การปฏบิตังิาน

O : มแีตไ่ม่

สมบรูณ์

O : ไดผ้ล

บา้งแตไ่ม่

สมบรูณ์

ระดบันโยบาย

รองอธกิารบดี

ฝ่ายแผนงาน

ระดบัปฏบิตักิาร

คณะแพทยศาสตร ์

ไม่ใชง้บประมาณ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

แผนการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


