แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
เพื่อควบคุมหลักสูตรให้ได้
1.1.1 การประเมินแลtปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานของสานักงาน
หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การอุดมศึกษากาหนด
กาหนด

1.1.2 จานวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษา
ต่อและแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

5

20

5

4

20

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1.1.1.1 มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ถึง
รอบการประเมินให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จ
ตามเกณฑ์
1.1.1.2 มีการสรุปรายงานหลักสูตรที่ถึงรอบ
การประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ทุก
ครั้งที่ 1 มกราคม 2557
ครั้งที่ 2 เมษายน 2557
ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2557
ครั้งที่ 4 ตุลาคม 2557
1.1.2.1 จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
นักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและ
แลกเปลีย่ นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1.1.2.2 มีการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ระบบกากับแผนปฏิบตั ิราชการอย่าง
ต่อเนื่อง

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- งานบริการการศึกษา

10

เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ระดับ
word ranking ให้มีศักยภาพ
เทียบคู่แข่งขันในระดับ
นานาชาติ

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

1.1.3 การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

3

3

9

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลดีต่อภารกิจการผลิต

1.1.4 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

4

5

20

ผู้รับผิดชอบ

1.1.3.1 มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก รอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษา
ของหลักสูตร
1.1.3.2 มีการนาผลการสารวจจากข้อ 1 มาใช้
ในการปรั บ ปรุ ง กลั ก สู ต ร การั ด การ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
1.1.3.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพ ยากรทั้ ง
ด้า นบุ คลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ
และงบประมาณ
1.1.3.4 มี ร ะบบและกลไกการส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
ประชุ ม วิ ชาการหรื อ น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
1.1.3.5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แ ก่นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา
1.1.4.1 มี ห น่ ว ยงานเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียนและอานวยความสะดวกแขก
ผู้มาเยือนและนักศึกษาจากประชาคม
อาเซียน

- รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ
- ภาควิชาทุกภาควิชา
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เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึง
ประสงค์และตรงความต้องการ
ของประเทศ

แผนการจัดการความเสี่ยง

- ฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- รองคณบดีฝ่าย

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

บัณฑิตของคณะ

1.1.5 จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย

3

3

9

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการ
ผลิตบัณฑิตและเป้าหมายการ
รับนักศึกษา

1.1.6 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

2

8

เพื่อขับเคลื่อนจานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับเข้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1.1.7 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5

5

25

ผู้รับผิดชอบ

1.1.4.2 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา พัฒนานักศึกษาฯ
และการวิจั ย เพื่อเพิ่มศั กยภาพการ - งานบริการวิชาการ
แข่งขัน
1.1.4.3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และวิจัย
เช่ น ภาษาอั ง กฤษ ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและ
นักศึกษา
1.1.5.1 สนับสนุนงบประมาณในการจ้าง
อาจารย์ชาวต่างชาติเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3
ของบบุคลากรเงินรายได้
1.1.6.1 ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เช่น จานวนนักเรียนที่เข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
1.1.6.2 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการ
รับเข้า
1.1.7.1 ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
จานวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
เป็นต้น
1.1.7.2 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการ
รับเข้า

- รองคณบดีฝ่าย
วางแผน
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- หัวหน้าภาควาทุก
ภาควิชา
-
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เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
วิสัยทัศน์ให้มีศักยภาพเทียบคู่
แข่งขันในระดับนานาชาติ

แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย
เพื่อเป็นแหล่งสร้างและ
1.2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ประโยชน์มีปริมาณน้อย
ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ
1.2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

5

4

20

แผนการจัดการความเสี่ยง

1)
2)

5

4

20

1)
2)

ผู้รับผิดชอบ

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต
ของผลงานที่สามารถขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

13

1.3 กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
-ไม่กาหนด2 ด้านการปฏิบัติงาน

-ไม่กาหนด-

-

-

-

-ไม่กาหนด-

2.1.1 ความล่าช้าของโครงการการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์
(ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 02)

5

5

25

2.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร
2.1.1.2 สรุปรายงานผลการก่อสร้างทุก 3 เดือน
ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
2.1.1.3 รายงานผลตามมาตรการตานโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

2.1 ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร
เป็นไปตานโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

- คณบดี
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
- งานนโยบายและแผน

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

2.1.2.มาตรการประหยัดพลังงาน

5

5

25

2.2.1 ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน
2.2.2 กาหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน
ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
2.2.3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า
จาแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว
วิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับ
มาตรการการประหยัดพลังงาน
2.2.4 รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง
2.2.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการการประหยัดพลังงาน

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย

4

5

20

2.2.2 มาตรการการควบคุมเงินยืม

2

5

10

2.2.1.1 กากับติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป - รองคณบดีฝ่าย
ตามแผนการใช้อย่างอย่างเคร่งครัด
บริหาร
2.2.1.2 เพิ่มมาตรการสาหรับหน่วยงานที่ไม่
- งานคลังและพัสดุ
ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน
2.2.2.1 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัตกิ ารเบิก
- รองคณบดีฝ่าย
จ่ายเงินภายใน คณะฯ อย่างทั่วถึง
บริหาร
2.2.2.2 ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
- งานคลังและพัสดุ
จ่ายเงิน
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
2.2.2.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทด
รองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
หักเงิน พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 กรณีที่เกินกาหนดเวลาใน
การคืนเงินยืม

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- เลขานุกาคณะ
วิทยาศาสตร์
- งานบริหารและ
ธุรการ

2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ

14

เพือ่ ให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

2.2.2.4 เพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เข้มงวดมากขึ้น
2.3 ด้านการพัสดุ
2.3.1 การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า

2

5

10

2.3.2 การบริหารจัดการงานด้านการ
ก่อสร้าง/สัญญาจ้าง ยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่ง
มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า

2

5

10

2

4

8

4

5

20

เพื่อให้ระบบการบริหาร
2.4.1 การกากับติดตามระบบการ
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มี
ต่อมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพเพียงพอ
2.4.2 อัตราการเกษียณอายุราชการของ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง

2.3.1.1 จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ
งบลงทุน
2.3.1.2 กากับติดตามและเร่งรัดการ
ดาเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน
2.3.2.1 จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ
งบลงทุน
2.3.2.2 กากับติดตามและเร่งรัดการ
ดาเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- หน่วยพัสดุ

2.4.1.1 มีการจัดทาคูม่ ือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.4.2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดระดับองค์กรกับตัวชี้วัดระดับ
บุคคล
2.4.2.1 ต่ออายุราชการ 65 ปี ให้เป็นตาม
เกณฑ์
2.4.2.2 จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว
2.4.2.3 จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็น
อาจารย์พิเศษ

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- เลขานุการคณะฯ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- เลขานุการคณะฯ
- หน่วยพัสดุ

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
- เลขานุการคณะฯ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
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เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย
เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย
2.4 ด้านพัฒนาบุคลากร

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

2.5 ด้านความปลอดภัย
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

4

5

20

2.5.1.1 ทาบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลัย
มาสารวจ
2.5.1.2 จัดทาแผนปรับปรุง
2.5.1.1 กาหนดมาตรการให้คณะ/หน่วยงานที่มี
อาคารสูงได้จัดทาแผนป้องกันและระบบการ
ป้องกันอัคคีภัย โดยกาหนดให้มีแผนปฏิบัติการ
และการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
1) จัดทาแผนการจัดเก็บและกาจัดสารเคมีและ
วัตถุอันตราย
1) ทาบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลัยเข้า
สารวจ
2) จัดทาแผนปรับปรุง

- ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน

3

3

9

ความปลอดภัยด้านการเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตราย
อาคารทรุด

2

5

10

3

5

15

3.1.1 ระบบความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
อาจมีภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง

5

5

25

3.1.1.1 จัดทาโครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อเป็นฐานให้ระบบ
สารสนเทศต่างสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันได้

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ (อ.สุมณฑา)

3.1.2 ระบบสารสนเทศของคณะ
วิทยาศาสตร์ ขาดความสมบูรณ์ในการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบต่าง ๆ ทีมี

5

4

40

1) ทาบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลัยเข้า
สารวจ
2) จัดทาแผนปรับปรุง

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ (อ.สุมณฑา)

- ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
- ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน

2.6. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ
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2.5.1 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์เก่า และชารุด อาจทาให้เกิด
ไฟฟ้ารัดวงจร
2.5.1 ระบบการรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ
ระดับ
(2)
ความเสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล

การใช้และการกากับติดตามให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในคณะฯ
ความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาลของ
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3

4

12

1) กาหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัตลิ งสู่ คณะกรรมการติดตาม
ภาควิชาและหน่วยงาน
และรายงานผลการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม
บริหารจัดการทีด่ ี
คณะวิทยาศาสตร์
1) กาหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัตลิ งสู่ คณะกรรมการติดตาม
ภาควิชาและหน่วยงาน
และรายงานผลการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม
บริหารจัดการทีด่ ี
คณะวิทยาศาสตร์
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ประเภทความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค์
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
เพื่อควบคุมหลักสูตรให้ได้
1.1.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานของสานักงาน
หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การอุดมศึกษากาหนด
กาหนด

โอกาส (1) ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(2)
คงเหลือ
5

20

เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ระดับ 1.1.2 จานวนนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษา
word ranking ให้มีศักยภาพ
ต่อและแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เทียบคู่แข่งขันในระดับ
นานาชาติ

5

4

20

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
พึงประสงค์และตรงความ
ต้องการของประเทศ

3

3

9

1.1.3 การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

1.1.1.1 มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ถึงรอบการประเมิน
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาให้แล้ว
เสร็จตามเกณฑ์
1.1.1.2 มีการสรุปรายงานหลักสูตรที่ถึงรอบการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ทุก
ครั้งที่ 1 มกราคม 2557
ครั้งที่ 2 เมษายน 2557
ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2557
ครั้งที่ 4 ตุลาคม 2557
1.1.2.1 จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีนักศึกษานานาชาติ
ที่มาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1.1.2.2 มีการรายงานผลการดาเนินงานตามระบบกากับ
แผนปฏิบัตริ าชการอย่างต่อเนื่อง
1.1.3.1 มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทุ ก รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึ ก ษาของ
หลักสูตร
1.1.3.2 มีการนาผลการสารวจจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
กลักสูตร การัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

18

4

แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส (1) ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(2)
คงเหลือ

4

5

20

เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับวิสัยทัศน์ให้มีศักยภาพ
เทียบคู่แข่งขันในระดับ
นานาชาติ

1.1.5 จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย

3

3

9

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตระดับ 1.1.6 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการ รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลิตบัณฑิตและเป้าหมายการ
รับนักศึกษา

4

2

8

1.1.3.3 มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
1.1.3.4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการประชุ ม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
1.1.3.5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2.1.4.1 มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและอานวยความสะดวกแขกผู้มา
เยือนและนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน
2.1.4.2 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
2.1.4.3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษา อังกฤษ
ภาษาประเทศเพื่ อนบ้ าน เป็ นต้ น แก่ บุ คลากรและ
นักศึกษา
1.1.5.1 สนับสนุนงบประมาณในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ของบบุคลากรเงินรายได้

1.1.6.3 ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น จานวนนักเรียนที่เข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
1.1.6.4 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้า
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เพื่อให้การเตรียมความ
1.1.4 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
ประชาคมอาเซียน
อาเซียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลดีต่อภารกิจ
การผลิตบัณฑิตของคณะ

แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนจานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับเข้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง
1.1.7 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส (1) ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง
(2)
คงเหลือ
5
5
25
1.1.7.3 ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น จานวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
เป็นต้น
1.1.7.4 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้า

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย
เพื่อเป็นแหล่งสร้างและ
1.2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ประโยชน์มีปริมาณน้อย
ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ
1.2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

5

4

20

3)
4)

5

4

20

3)
4)

เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร
เป็นไปตานโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

-

-

-

-ไม่กาหนด-

2.1.1 ความล่าช้าของโครงการการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์
(ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 02)

5

5

25

2.1.2.มาตรการประหยัดพลังงาน

5

5

25

2.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินการก่อสร้าง
อาคาร
2.1.1.2 สรุปรายงานผลการก่อสร้างทุก 3 เดือนต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
2.1.1.3 รายงานผลตามมาตรการตานโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2.3.2 ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน
2.3.3 กาหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้
ไฟฟ้า เป็นต้น
2.3.4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จาแนกราย
หน่วยงาน/รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ปรับมาตรการการประหยัดพลังงาน

20

1.3 กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
-ไม่กาหนด-ไม่กาหนด-

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของผลงานที่
สามารถขอจดสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ

โอกาส (1) ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(2)
คงเหลือ

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย

4

5

20

2.2.2 มาตรการการควบคุมเงินยืม

2

5

10

2.3.7

2

5

10

2

5

10

การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า

2.3.2 การบริหารจัดการงานด้านการ
ก่อสร้าง/สัญญาจ้าง ยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่ง
มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า

แผนการจัดการความเสี่ยง
2.3.5 รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง
2.3.6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน
2.2.1.1 กากับติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้
อย่างอย่างเคร่งครัด
2.2.1.2 เพิ่มมาตรการสาหรับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน
2.2.2.1 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายเงินภายใน คณะฯ
อย่างทั่วถึง
2.2.2.5 ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
2.2.2.6 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทดรองจ่าย โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การหักเงิน พร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 กรณีที่เกินกาหนดเวลาในการคืน
เงินยืม
2.2.2.7 เพิ่มมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เข้มงวด
มากขึ้น
2.3.1.1 จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ
งบลงทุน
2.3.1.2 กากับติดตามและเร่งรัดการดาเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน
2.3.2.1 จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของงบลงทุน
2.3.2.2 กากับติดตามและเร่งรัดการดาเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน
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เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย
เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบการบริหาร
2.4.1 การกากับติดตามระบบการ
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มี
ต่อมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพเพียงพอ
2.4.2 อัตราการเกษียณอายุราชการของ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

3

3

9

2.5.3 ความปลอดภัยด้านการเก็บสารเคมี
และวัตถุอันตราย
2.5.4 อาคารทรุด

2

5

10

3

5

15

3.1.1 ระบบความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
อาจมีภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง

5

5

25

3.1.2 ระบบสารสนเทศของคณะ
วิทยาศาสตร์ ขาดความสมบูรณ์ในการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบต่าง ๆ ทีมี

5

4

40

2.5.2.1 กาหนดมาตรการให้คณะ/หน่วยงานที่มีอาคารสูงได
2.5.2.2 จัดทาแผนป้องกันและระบบการป้องกันอัคคีภัย โดย
2.5.2.3 กาหนดให้มีแผนปฏิบตั ิการและการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2.5.3.1 จัดทาแผนการจัดเก็บและกาจัดสารเคมีและวัตถุ
อันตราย
2.5.4.1 ทาบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลัยเข้าสารวจ
2.5.4.2 จัดทาแผนปรับปรุง
3.1.1.1 จัดทาโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟแวร์
เพื่อเป็นฐานให้ระบบสารสนเทศต่างสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันได้

3.1.2.1 ทาบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลัยเข้าสารวจ
3.1.2.2 จัดทาแผนปรับปรุง
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เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ

2.5.1 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์เก่า และชารุด อาจทาให้เกิด
ไฟฟ้ารัดวงจร
2.5.2 ระบบการรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด

โอกาส (1) ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง
(2)
คงเหลือ
2
4
8
2.4.1.1 มีการจัดทาคูม่ ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.4.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับ
องค์กรกับตัวชี้วัดระดับบุคคล
2.4.2.1 ต่ออายุราชการ 65 ปี ให้เป็นตามเกณฑ์
4
5
20
2.4.2.2 จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2.4.2.3 จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์พิเศษ
4
5
20
2.5.1.1 ทาบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลัย มาสารวจ
2.5.1.2 จัดทาแผนปรับปรุง

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล

ปัจจัยเสี่ยง
4.1.1 การใช้และการกากับติดตามให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภายใคณะฯ
4.1.2 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

โอกาส (1) ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง
(2)
คงเหลือ
3
4
12
4.1.1.1 กาหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบตั ิลงสูภ่ าควิชา
และหน่วยงาน
4.1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม

3

4

12

4.1.2.1 กาหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบตั ิลงสูภ่ าควิชา
และหน่วยงาน
4.1.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม

23

