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แผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

 
ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค ์
ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 

(2) 
ระดับ

ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์     
1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต    

เพื่อควบคุมหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด 

1.1.1 การประเมินแลtปรับปรุงหลักสูตร
หลักสตูรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

4 5 20 1.1.1.1 มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสตูรที่ถึง
รอบการประเมินใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาให้แลว้เสร็จ
ตามเกณฑ ์

1.1.1.2 มีการสรุปรายงานหลักสูตรที่ถึงรอบ
การประเมินตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ทุก          

          ครั้งท่ี 1 มกราคม 2557 
          ครั้งท่ี 2 เมษายน 2557 
          ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
          ครั้งท่ี 4 ตุลาคม 2557 

 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 - งานบริการการศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ระดับ 
word ranking ให้มีศักยภาพ
เทียบคู่แข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

1.1.2 จ านวนนักศึกษานานาชาตทิี่มาศึกษา
ต่อและแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 4 20 1.1.2.1 จัดโครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้มี
นักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาต่อและ
แลกเปลีย่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.1.2.2 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตาม
ระบบก ากับแผนปฏิบตัิราชการอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึง
ประสงค์และตรงความต้องการ
ของประเทศ 

1.1.3 การเสริมสรา้งคุณลักษณะบณัฑิตที ่
พึงประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

3 3 9 1.1.3.1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

1.1.3.2 มีการน าผลการส ารวจจากข้อ 1 มาใช้
ในการปรับปรุงกลักสูตร การัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษา 

1.1.3.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณ 

1.1.3.4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี แ ล ะ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 

1.1.3.5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

- รองคณบดฝี่าย
พัฒนานักศึกษาฯ 

- ภาควิชาทุกภาควิชา 

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลดีต่อภารกิจการผลิต

1.1.4 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

4 5 20 1.1.4.1 มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ให้ความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บประชาคม
อาเซียนและอ านวยความสะดวกแขก
ผู้มาเยือนและนักศึกษาจากประชาคม
อาเซียน 
 

- ฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

- รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

- รองคณบดฝี่าย
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิตของคณะ 1.1.4.2 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
และการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน 

1.1.4.3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

พัฒนานักศึกษาฯ 
- งานบริการวิชาการ

และวิจัย 

เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ
วิสัยทัศน์ให้มีศักยภาพเทียบคู่
แข่งขันในระดับนานาชาต ิ

1.1.5 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาตนิ้อย 3 3 9 1.1.5.1 สนับสนุนงบประมาณในการจ้าง
อาจารย์ชาวต่างชาติเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
ของบบุคลากรเงินรายได ้

-  

เพื่อให้การผลิตบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรเีป็นไปตามแผนการ
ผลิตบัณฑติและเป้าหมายการ
รับนักศึกษา 

1.1.6 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 2 8 1.1.6.1 ทบทวนแผนผลติบัณฑิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เช่น จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

1.1.6.2 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการ
รับเข้า 

- รองคณบดฝี่าย
วางแผน 

- รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

- หัวหน้าภาควาทุก
ภาควิชา 

    เพื่อขับเคลื่อนจ านวน
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา
รับเข้าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

1.1.7 จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 5 25 1.1.7.1 ทบทวนแผนผลติบัณฑิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสู่ระดับอุดมศกึษา 
เป็นต้น 

1.1.7.2 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการ
รับเข้า 

-  
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย    
      เพื่อเป็นแหล่งสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ 

1.2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้
ประโยชน์มีปริมาณน้อย 

 

5 4 20 1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

  

1.2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5 4 20 1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต
ของผลงานท่ีสามารถขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

1.3  กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ      

-ไม่ก าหนด- -ไม่ก าหนด- - - - -ไม่ก าหนด- 
 

2 ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 ด้านการบริหารจัดการ 

  เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร
เป็นไปตานโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นสอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.1.1 ความล่าช้าของโครงการการก่อสร้าง
อาคารเรยีนรวมและปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร์  
(ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 02) 

5 5 25 2.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

2.1.1.2 สรุปรายงานผลการก่อสรา้งทุก 3 เดือน
ต่อ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

2.1.1.3 รายงานผลตามมาตรการตานโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
- รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา 
- งานนโยบายและแผน 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

 2.1.2.มาตรการประหยัดพลังงาน 5 5 25 2.2.1 ทบทวนมาตรการการประหยดัพลงังาน 
2.2.2 ก าหนดเป้าหมายการประหยัดพลงังาน 

ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
2.2.3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า 

จ าแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว
วิเคราะหผ์ลการใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับ
มาตรการการประหยัดพลังงาน 

2.2.4 รณรงค์การประหยดัพลังงานอย่างท่ัวถึง 
2.2.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม

มาตรการการประหยัดพลังงาน 

- รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

- เลขานุกาคณะ
วิทยาศาสตร ์

- งานบริหารและ
ธุรการ 

2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ 

      เพือ่ให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย 

4 5 20 2.2.1.1 ก ากับติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามแผนการใช้อย่างอย่างเคร่งครดั 

2.2.1.2 เพิ่มมาตรการส าหรับหน่วยงานที่ไม่
ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
 - งานคลังและพัสด ุ

 2.2.2 มาตรการการควบคุมเงินยืม 2 5 10 2.2.2.1 ประชาสมัพันธ์แนวปฏิบัตกิารเบิก
จ่ายเงินภายใน คณะฯ อย่างท่ัวถึง 

2.2.2.2 ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
จ่ายเงิน  
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

2.2.2.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยมืทด
รองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
หักเงิน พร้อมดอกเบี้ย 
ร้อยละ 7.5 กรณีที่เกินก าหนดเวลาใน
การคืนเงินยืม 

 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
 - งานคลังและพัสด ุ
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

2.2.2.4 เพิ่มมาตรการเร่งรดัการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เข้มงวดมากขึ้น 

2.3 ด้านการพัสด ุ

     เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย   

2.3.1 การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า 2 5 10 2.3.1.1  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ 
งบลงทุน 

2.3.1.2 ก ากับติดตามและเร่งรัดการ
ด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน 

 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
 - หน่วยพัสด ุ

     เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย   

2.3.2 การบริหารจดัการงานด้านการ
ก่อสร้าง/สัญญาจ้าง ยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่ง
มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า 

2 5 10 2.3.2.1 จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ
งบลงทุน 

2.3.2.2 ก ากับติดตามและเร่งรัดการ
ด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน 

 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- เลขานุการคณะฯ 
- หน่วยพัสดุ  

2.4 ด้านพัฒนาบุคลากร 

     เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธิ์ท่ีดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

2.4.1 การก ากับตดิตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

2 4 8 2.4.1.1  มีการจัดท าคูม่ือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.4.2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารเช่ือมโยง
ตัวช้ีวัดระดับองค์กรกับตัวชี้วัดระดับ
บุคคล 

 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- เลขานุการคณะฯ 
- หน่วยการเจ้าหน้าท่ี  

 2.4.2 อัตราการเกษียณอายุราชการของ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสงู 

4 5 20 2.4.2.1 ต่ออายุราชการ 65 ปี ให้เป็นตาม
เกณฑ ์

2.4.2.2 จ้างอาจารยผ์ู้เกษียณอายุราชการเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว 

2.4.2.3 จ้างอาจารยผ์ู้เกษียณอายุราชการเป็น
อาจารย์พิเศษ 

 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- เลขานุการคณะฯ 
- หน่วยการเจ้าหน้าท่ี  
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

2.5 ด้านความปลอดภัย 

      เพื่อการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

2.5.1  ระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์เก่า และช ารุด อาจท าให้เกิด
ไฟฟ้ารัดวงจร 

4 5 20 2.5.1.1 ท าบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลยั 
มาส ารวจ 

2.5.1.2 จัดท าแผนปรับปรุง 

 - ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
2.5.1 ระบบการรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด 

3 3 9 2.5.1.1 ก าหนดมาตรการให้คณะ/หน่วยงานท่ีมี
อาคารสูงได้จัดท าแผนป้องกันและระบบการ
ป้องกันอัคคีภัย  โดยก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการ
และการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

 - ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
ความปลอดภัยดา้นการเก็บสารเคมีและวตัถุ
อันตราย 

2 5 10 1) จัดท าแผนการจดัเก็บและก าจดัสารเคมีและ
วัตถอุันตราย 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ 

 อาคารทรุด 3 5 15 1) ท าบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวทิยาลัยเข้า
ส ารวจ 
2) จัดท าแผนปรับปรุง 

 - ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.6. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

      เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจดัการ 

3.1.1 ระบบความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสทิธิภาพ 
อาจมีภัยคุกคามทางอินเตอรเ์น็ตเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

5 5 25 3.1.1.1 จัดท าโครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อเป็นฐานให้ระบบ
สารสนเทศต่างสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันได ้

 - ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
วิชาการ (อ.สุมณฑา) 

 3.1.2 ระบบสารสนเทศของคณะ
วิทยาศาสตร์ ขาดความสมบรูณ์ในการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบตา่ง ๆ ทีมี 

5 4 40 1) ท าบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวทิยาลัยเข้า
ส ารวจ 
2) จัดท าแผนปรับปรุง 

 - ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
วิชาการ (อ.สุมณฑา) 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านธรรมาภิบาล 

    เพื่อให้มีการบริหารจดัการ
องค์กรที่ดีเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล 

การใช้และการก ากบัติดตามให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่
ครอบคลมุทุกหน่วยงานภายในคณะฯ 

3 4 12 1) ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัตลิงสู่
ภาควิชาและหน่วยงาน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม 

คณะกรรมการตดิตาม
และรายงานผลการ
บริหารจดัการทีด่ี  
คณะวิทยาศาสตร ์

 ความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาลของ
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   1) ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัตลิงสู่
ภาควิชาและหน่วยงาน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม 

คณะกรรมการตดิตาม
และรายงานผลการ
บริหารจดัการทีด่ี  
คณะวิทยาศาสตร ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

 
ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค ์
ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 

(2) 
ระดับความเสี่ยง 

คงเหลือ 
แผนการจัดการความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์    
1.1  กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต   
เพื่อควบคุมหลักสูตรให้ได้

มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด 

1.1.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสตูรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

4 5 20 1.1.1.1 มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสตูรที่ถึงรอบการประเมิน
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาให้แล้ว
เสร็จตามเกณฑ ์

1.1.1.2 มีการสรุปรายงานหลักสูตรที่ถึงรอบการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุก          

          ครั้งท่ี 1 มกราคม 2557 
          ครั้งท่ี 2 เมษายน 2557 
          ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
          ครั้งท่ี 4 ตุลาคม 2557 

เพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ระดับ 
word ranking ให้มีศักยภาพ
เทียบคู่แข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

1.1.2 จ านวนนักศึกษานานาชาตทิี่มาศึกษา
ต่อและแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 4 20 1.1.2.1 จัดโครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้มีนักศึกษานานาชาติ
ที่มาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.1.2.2 มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามระบบก ากับ
แผนปฏิบัตริาชการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
พึงประสงค์และตรงความ
ต้องการของประเทศ 

1.1.3 การเสริมสรา้งคุณลักษณะบณัฑิตที ่
พึงประสงค์ยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

3 3 9 1.1.3.1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตในระดับปริญญาตรี  
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

1.1.3.2 มีการน าผลการส ารวจจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
กลักสูตร การัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนการจัดการความเสี่ยง 

1.1.3.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 

1.1.3.4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

1.1.3.5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

เพื่อให้การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลดีต่อภารกิจ
การผลิตบณัฑิตของคณะ 

1.1.4 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

4 5 20 2.1.4.1 มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและอ านวยความสะดวกแขกผู้มา
เยือนและนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน 

2.1.4.2 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

2.1.4.3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษา อังกฤษ 
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับวสิัยทัศน์ให้มีศักยภาพ
เทียบคู่แข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

1.1.5 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาตนิ้อย 3 3 9 1.1.5.1 สนับสนุนงบประมาณในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ของบบุคลากรเงินรายได ้

เพื่อให้การผลิตบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรเีป็นไปตามแผนการ
ผลิตบัณฑติและเป้าหมายการ
รับนักศึกษา 

1.1.6 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 2 8 1.1.6.3 ทบทวนแผนผลติบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

1.1.6.4 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้า 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนการจัดการความเสี่ยง 

    เพื่อขับเคลื่อนจ านวน
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา
รับเข้าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

1.1.7 จ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา
รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 5 25 1.1.7.3 ทบทวนแผนผลติบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น จ านวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 
เป็นต้น 

1.1.7.4 หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้า 
1.2 กลยุทธ์ด้านการวิจัย   

      เพื่อเป็นแหล่งสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ 

1.2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้
ประโยชน์มีปริมาณน้อย 

 

5 4 20 3) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

1.2.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5 4 20 3) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของผลงานท่ี
สามารถขอจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1.3  กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ     

-ไม่ก าหนด- -ไม่ก าหนด- - - - -ไม่ก าหนด- 

  เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร
เป็นไปตานโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นสอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.1.1 ความล่าช้าของโครงการการก่อสร้าง
อาคารเรยีนรวมและปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร์  
(ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 02) 

5 5 25 2.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร 

2.1.1.2 สรุปรายงานผลการก่อสรา้งทุก 3 เดือนต่อ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

2.1.1.3 รายงานผลตามมาตรการตานโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 2.1.2.มาตรการประหยัดพลังงาน 5 5 25 2.3.2 ทบทวนมาตรการการประหยดัพลงังาน 
2.3.3 ก าหนดเป้าหมายการประหยัดพลงังาน ได้แก่ ลดการใช้

ไฟฟ้า เป็นต้น 
2.3.4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จ าแนกราย

หน่วยงาน/รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ปรับมาตรการการประหยดัพลังงาน 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนการจัดการความเสี่ยง 

2.3.5 รณรงค์การประหยดัพลังงานอย่างท่ัวถึง 
2.3.6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัติามมาตรการการ

ประหยดัพลังงาน 
      เพื่อให้ระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย 

4 5 20 2.2.1.1 ก ากับติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้
อย่างอย่างเคร่งครัด 

2.2.1.2 เพิ่มมาตรการส าหรับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบตัิตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน 

 2.2.2 มาตรการการควบคุมเงินยืม 2 5 10 2.2.2.1 ประชาสมัพันธ์แนวปฏิบัตกิารเบิกจ่ายเงินภายใน คณะฯ 
อย่างทั่วถึง 

2.2.2.5 ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน  
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

2.2.2.6 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยมืทดรองจ่าย โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การหักเงิน พร้อมดอกเบีย้ 
ร้อยละ 7.5 กรณีที่เกินก าหนดเวลาในการคืน 
เงินยืม 

2.2.2.7 เพิ่มมาตรการเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณให้เขม้งวด
มากขึ้น 

     เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย   

2.3.7 การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า 2 5 10 2.3.1.1  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ 
งบลงทุน 

2.3.1.2 ก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนนิงานของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน 

     เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย   

2.3.2 การบริหารจดัการงานด้านการ
ก่อสร้าง/สญัญาจ้าง ยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่ง
มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า 

2 5 10 2.3.2.1 จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของงบลงทุน 
2.3.2.2 ก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนนิงานของแต่ละ

ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนการจัดการความเสี่ยง 

     เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยม์ีผลสมัฤทธ์ิที่ดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

2.4.1 การก ากับตดิตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

2 4 8 2.4.1.1  มีการจัดท าคูม่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.4.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารเช่ือมโยงตัวช้ีวัดระดับ

องค์กรกับตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
 2.4.2 อัตราการเกษียณอายุราชการของ

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสงู 
4 5 20 2.4.2.1 ต่ออายุราชการ 65 ปี ให้เป็นตามเกณฑ ์

2.4.2.2 จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายรุาชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
2.4.2.3 จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายรุาชการเป็นอาจารย์พิเศษ 

      เพื่อการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 

2.5.1  ระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์เก่า และช ารุด อาจท าให้เกิด
ไฟฟ้ารัดวงจร 

4 5 20 2.5.1.1 ท าบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลยั มาส ารวจ 
2.5.1.2 จัดท าแผนปรับปรุง 

 
2.5.2 ระบบการรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด 

3 3 9 2.5.2.1 ก าหนดมาตรการให้คณะ/หน่วยงานท่ีมีอาคารสูงได 
2.5.2.2 จัดท าแผนป้องกันและระบบการป้องกันอัคคีภัย  โดย 
2.5.2.3 ก าหนดให้มีแผนปฏิบตัิการและการรายงานผลอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
2.5.3 ความปลอดภัยด้านการเก็บสารเคมี
และวัตถอุันตราย 

2 5 10 2.5.3.1 จัดท าแผนการจัดเก็บและก าจัดสารเคมีและวตัถุ
อันตราย 

 
2.5.4 อาคารทรุด 3 5 15 2.5.4.1 ท าบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลยัเข้าส ารวจ 

2.5.4.2 จัดท าแผนปรับปรุง 
      เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจดัการ 

3.1.1 ระบบความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสทิธิภาพ 
อาจมีภัยคุกคามทางอินเตอรเ์น็ตเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

5 5 25 3.1.1.1 จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟแวร์
เพ่ือเป็นฐานให้ระบบสารสนเทศต่างสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกนัได้ 

 3.1.2 ระบบสารสนเทศของคณะ
วิทยาศาสตร์ ขาดความสมบูรณ์ในการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบตา่ง ๆ ทีมี 

5 4 40 3.1.2.1 ท าบันทึกแจ้งกองอาคารมหาวิทยาลยัเข้าส ารวจ 
3.1.2.2 จัดท าแผนปรับปรุง 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (1) ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
คงเหลือ 

แผนการจัดการความเสี่ยง 

    เพื่อให้มีการบริหารจดัการ
องค์กรที่ดีเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล 

4.1.1 การใช้และการก ากับตดิตามให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาลยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ภายใคณะฯ 

3 4 12 4.1.1.1 ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบตัิลงสูภ่าควิชา
และหน่วยงาน 

4.1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม 

 4.1.2 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลของ
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

3 4 12 4.1.2.1 ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบตัิลงสูภ่าควิชา
และหน่วยงาน 

4.1.2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม 

 
 

 


