แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร
1.1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร
1. อัตราการเบิกจ่ายเงิน
1) การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ
งบประมาณแผ่นดินอยู่ใน
ระดับต่า

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

4

2

8

4

4

16

มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์

2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินรายได้อยู่ใน
ระดับต่า

1) การใช้เงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ
คณบดี
2) ออกมาตรการกรณี ที มี ห น่ ว ยงานไม่
จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงิน
3) ขับเคลือนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน
4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่ากับติดตามให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนืองทุ ก
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
5) รายงานผลการใช้เงิน ตามแผนฯ ต่อที
ประชุ ม คณะกรรมการประจ่ า คณะฯ
ทุกๆ 3 เดือน
1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ
คณบดี
2) ออกมาตรการกรณี ที มี ห น่ ว ยงานไม่
จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงิน
3) ขับเคลือนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน
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ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์
3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

1) ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคคล
ยังไม่เชือมโยงและถือปฏิบัติอย่าง
จริงจัง

มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ขับเคลือนตัวชี้วัดบรรลุ
ความส่าเร็จตามเป้าหมายโดย
ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ
4. การเตรียมความพร้อมสู่
1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและ
การเป็นประชาคมอาเซียน
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การเป็ น ประชาคม
อาเซียนและผลกระทบทีเกิดขึ้น
มีวัตถุประสงค์เพือให้
2) ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและ
การเตรียมความพร้อมสู่การ
การวิ จั ย เพื อเพิ มศั กยภาพการ
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นไป
แข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
3) ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
เท่าทันต่อการเปลียนแปลง
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพือน
ส่งผลดีต่อภารกิจการผลิต
บ้าน เป็นต้น ของบุคลากรและ
บัณฑิตของคณะ
นักศึกษาโดยรวมยังไม่อยู่ในระดับต่า

5

4

20

4

5

20

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่ากับติดตามให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนืองทุ ก
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
5) รายงานผลการใช้เงิ น ตามแผนฯ ต่อที
ประชุ ม คณะกรรมการประจ่ า คณะฯ
ทุกๆ 3 เดือน
1) พัฒนาระบบการเชือมโยงการถ่ายทอด คณบดี
ตั ว ชี้ วั ดกั บร ะบ บป ระ เมิ นผ ลก า ร
ปฏิบัติงานระดับบุคคล
2) น่ า ระบบไปใช้ ใ นการขั บ เคลื อนและ
เชื อมโ ยงกั บก ารป ระ เมิ น ผล กา ร
ปฏิบัติงานของบุคคลอย่างจริงจัง
1) ควรมีหน่วยงานเพือท่าหน้าทีให้ความรู้ คณบดี
ความเข้าใจเกียวกับประชาคมอาเซียน
และอ่านวยความสะดวกแขกผู้มาเยือน
และนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน
2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
และการวิจัย เพือเพิมศักยภาพการ
แข่งขัน
3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพือน
บ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา
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1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตทีด่ ี
1. จ่านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีส่าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที
ก่าหนดมีน้อย

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผลการด่าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4

4

16

ยังยืนยันจ่านวนรับเข้าตามเป้าหมายที
ก่าหนดไว้เดิม

4

4

16

1) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียน
การสอน และเงือนไขการส่าเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกปี
2) มีการก่าหนดปฏิทนิ หรือล่าดับการส่งผล
งาน
3) วิชาการ/บทความเผยแพร่/วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
แต่ละรหัสอย่างชัดเจน และประชุม
ติดตามเป็นระยะๆ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท่า
ผลงานวิชาการ หรือ บทความ เผยแพร่
ในระยะเวลาทีก่าหนด
5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
1) ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น จ่านวน
นักเรียนทีเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
2) หากลยุทธ์หรือวิธีการเพือจูงใจการรับเข้า

มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม
แผนการผลิตบัณฑิตและ
เป้าหมายการรับนักศึกษา

2. จ่านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เป็นไปตามแผนการผลิต
บัณฑิตและเป้าหมายการรับ
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ปัจจัยเสี่ยง

1.3 ด้านการวิจัย
1. งานวิจัยหรืองาน
1) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับงานวิจัย
สร้างสรรค์ทีน่าไปใช้ประโยชน์
หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้
มีปริมาณน้อย
ประโยชน์
2) รูปแบบของการรายงานข้อมูล
มีวัตถุประสงค์เพือเพิม
ศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็น
การเพิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. งานวิจัยหรืองาน
1) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขอบเขต
สร้างสรรค์ทีได้รบั การจด
ของผลงานทีสามารถขอจดสิทธิบัตร
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร
หรืออนุสิทธิบัตร
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด
มีวัตถุประสงค์เพือเพิม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รอย่างจริงจัง
ศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็น
และต่อเนือง
การเพิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

4

5

20

1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน่าผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์

4

5

20

1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขอบเขต
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
ของผลงานทีสามารถขอจดสิทธิบัตรหรือ และวิเทศสัมพันธ์
อนุสิทธิบัตร
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์
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ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

5

5

25

มีวัตถุประสงค์เพือให้
การบริหารเงินหมุนเวียน
ภายในคณะมีประสิทธิภาพ

1) ระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
2) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิงการหักเงิน พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 กรณีทีเกินก่าหนดเวลา
ในการคืนเงินยืม

1) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิก
รองคณบดีฝ่าย
จ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทัวถึง
บริหาร
2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย
3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทด
รองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิงการ
หักเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณี
ทีเกินก่าหนดเวลาในการคืนเงินยืม

2.2 ด้านพัสดุ
1. การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน
ล่าช้า

ขาดการก่ากับติดตามให้การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนือง

5

4

20

1) จัดท่าแผนการใช้จา่ ยเงินในส่วนของ
งบลงทุน
2) ก่ากับติดตามและเร่งรัดการด่าเนินงาน
ของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนืองและ
จริงจังทุกเดือน

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
2.1 ด้านการเงิน
1. การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ของคณะฯ ไม่ตรงตามเวลาที
ก่าหนด ส่งผลกระทบต่อเงิน
หมุนเวียน

มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
บริหารงบประมาณในส่วน
ของงบลงทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
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ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

4

4

16

1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน
ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า
จ่าแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว
วิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพือปรับ
มาตรการการประหยัดพลังงาน
4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทัวถึง
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการการประหยัดพลังงาน

คณบดี

5

2

10

1) ส่ารวจอุปกรณ์เกียวกับความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์
ดับเพลิง เป็นต้น เพือให้มีความพร้อม
ใช้งาน
2) จัดท่าแผนความปลอดภัยและระบบ
ความปลอดภัย
3) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพือให้
เกิดความเชือมันทุกๆ 6 เดือน

คณบดี

2.3 ด้านประหยัดพลังงาน
1. มาตรการประหยัดพลังงาน 1. มาตรการประหยัดพลังงานยังไม่ค่อย
ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าทีควร
เข้มงวดเท่าทีควรบุคลากรและผูท้ ี
บุคลากรและผู้ทีเกียวข้องยัง
เกียวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ความส่าคัญของการประหยัดพลังงาน
ความส่าคัญของการประหยัด
พลังงาน
มีวัตถุประสงค์เพือให้มี
การประหยัดพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเกิดจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
2.4 ด้านความปลอดภัย
1. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
มีวัตถุประสงค์เพือสร้าง
ความเชือมันต่อระบบความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย
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2. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

2.

5

3

15

3. ความปลอดภัยด้านสารเคมี 1) ความประมาทเลินเล่อในการใช้
และวัสดุอันตราย
สารเคมีและวัสดุอันตรายของ
บุคลากรทีเกียวข้องกับนักศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพือให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี

5

2

10

มีวัตถุประสงค์เพือให้
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายใน
อาคารมีประสิทธิภาพและมี
ความเชือมันต่อความ
ปลอดภัย

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

4) ด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนความ
ปลอดภัย
5) ฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1) ก่าหนดมาตรการการรักษาความ
คณบดี
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายในอาคารที
เคร่งครัด
2) ก่าหนดผู้รับผิดชอบทีชัดเจน
3) ก่ากับติดตามและประเมินมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยทุกเดือน
4) ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุดบันทึกทุก
วัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเข้าออกทีบันทึก
จากกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
5) ก่าหนดการเข้า – ออกอาคารช่วงนอก
เวลาราชการเพียงประตูเดียว โดยปิด
ประตูหรือช่องทางเข้า-ออกอืนตามเวลา
ทีก่าหนดให้ถือปฏิบัติ
6) ประตูล๊อคแบบไฟฟ้าจะไม่ท่างานเมือ
ไฟดับ เห็นควรให้มีระบบไฟส่ารอง
1) จัดท่าแผนผังทีตั้งสารเคมีและวัสดุ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
อันตราย
และวิเทศสัมพันธ์
2) ประชาสัมพันธ์แผนผังทีตัง้ สารเคมีและ
วัสดุอันตราย
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ปัจจัยเสี่ยง

ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนือง
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์

2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลัก
ปฏิบัติเมือเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
และวัสดุอันตราย

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

3) จัดท่าแผนความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีและวัสดุอันตราย
4) มาตรการเคลือนย้ายเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน
5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีและวัสดุอันตราย

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ระบบความปลอดภัยของ 1) ขาดมาตรการป้องกันระบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเป็นรูปธรรม
ไม่มีประสิทธิภาพ
2) ขาดแผนรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์เพือให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนือง
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

4

3

12

1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน
ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า
จ่าแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว
วิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพือปรับ
มาตรการการประหยัดพลังงาน
4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทัวถึง
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการการประหยัดพลังงาน

คณบดี

1. ระบบการก่ากับติดตามให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจน

4

3

12

1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
โดยน่าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม
2) ก่ากับติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือง

คณบดี

ระบบการก่ากับติดตามให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนและ
ต่อเนือง
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มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล อันเป็นการเพิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฎิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
(1)

ผลกระทบ
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(1)X(2)

แผนการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
ประเภทความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส
วัตถุประสงค์
คงเหลือ
5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร
1.1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร
2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน
2) การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ
3
งบประมาณแผ่นดินอยู่ใน
ระดับต่า
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์
2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน
2) การใช้เงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ
งบประมาณเงินรายได้อยู่ใน
ระดับต่า
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์

3

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ

2

6

4

12

แผนการจัดการความเสี่ยง

1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ
2) ออกมาตรการกรณี ที มี ห น่ ว ยงานไม่ จั ด ท่ า แผนการใช้
จ่ายเงิน
3) ขับเคลือนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
4) เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยและก่ า กั บ ติ ด ตามให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายอย่างต่อเนืองทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
5) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ เ งิ น ต า ม แ ผ น ฯ ต่ อ ที ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน
1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ
2) ออกมาตรการกรณี ที มี ห น่ ว ยงานไม่ จั ด ท่ า แผนการใช้
จ่ายเงิน
3) ขับเคลือนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
4) เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยและก่ า กั บ ติ ด ตามให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายอย่างต่อเนืองทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
5) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ เ งิ น ต า ม แ ผ น ฯ ต่ อ ที ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน
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3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ขับเคลือนตัวชี้วัดบรรลุ
ความส่าเร็จตามเป้าหมายโดย
ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ
4. การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน
มีวัตถุประสงค์เพือให้
การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เท่าทันต่อการเปลียนแปลง
ส่งผลดีต่อภารกิจการผลิต
บัณฑิตของคณะ

ปัจจัยเสี่ยง
2) ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคคล
ยังไม่เชือมโยงและถือปฏิบัติอย่าง
จริงจัง
1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การเป็ น ประชาคม
อาเซียนและผลกระทบทีเกิดขึ้น
2) ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและ
การวิ จั ย เพื อเพิ มศั กยภาพการ
แข่งขัน
3) ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพือน
บ้าน เป็นต้น ของบุคลากรและ
นักศึกษาโดยรวมยังไม่อยู่ในระดับต่า

1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตทีด่ ี
1. จ่านวนนักศึกษาระดับ
ผลการด่าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม
บัณฑิตศึกษาทีส่าเร็จ
เป้าหมาย
การศึกษาตามระยะเวลาที
ก่าหนดมีน้อย
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม
แผนการผลิตบัณฑิตและ
เป้าหมายการรับนักศึกษา

โอกาส
คงเหลือ
5

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง
คงเหลือ
4
20
1) พัฒนาระบบการเชือมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล
2) น่ า ระบบไปใช้ ใ นการขั บ เคลื อนและเชื อมโยงกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลอย่างจริงจัง

4

5

20

1) ควรมี ห น่ ว ยงานเพื อท่ า หน้ า ที ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกียวกับประชาคมอาเซียนและอ่านวยความสะดวกแขกผู้
มาเยือนและนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน
2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพือ
เพิมศักยภาพการแข่งขัน
3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศเพื อนบ้ า น เป็ น ต้ น แก่บุ ค ลากรและ
นักศึกษา

4

4

16

1) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน และ
เงือนไขการส่าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกปี
2) มีการก่าหนดปฏิทนิ หรือล่าดับการส่งผลงาน
3) วิชาการ/บทความเผยแพร่/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละรหัสอย่างชัดเจน และประชุม
ติดตามเป็นระยะๆ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท่าผลงานวิชาการ
หรือ บทความ เผยแพร่ในระยะเวลาทีก่าหนด
5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
2. จ่านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เป็นไปตามแผนการผลิต
บัณฑิตและเป้าหมายการรับ
นักศึกษา
1.3 ด้านการวิจัย
1. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีน่าไปใช้ประโยชน์
มีปริมาณน้อย
มีวัตถุประสงค์เพือเพิม
ศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็น
การเพิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีได้รบั การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร
มีวัตถุประสงค์เพือเพิม
ศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็น
การเพิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ

ปัจจัยเสี่ยง
ยังยืนยันจ่านวนรับเข้าตามเป้าหมายที
ก่าหนดไว้เดิม

โอกาส
คงเหลือ
4

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง
คงเหลือ
2
8
1) ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั เช่น จ่านวนนักเรียนทีเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็น
ต้น
2) หากลยุทธ์หรือวิธีการเพือจูงใจการรับเข้า

1) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้
ประโยชน์
2) รูปแบบของการรายงานข้อมูล

4

5

20

1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที
น่าไปใช้ประโยชน์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน่าผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ทีน่าไปใช้ประโยชน์

1) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขอบเขต
ของผลงานทีสามารถขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รอย่างจริงจัง
และต่อเนือง

4

5

20

1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขอบเขตของผลงานทีสามารถ
ขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
คงเหลือ

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ

แผนการจัดการความเสี่ยง

2.1 ด้านการเงิน
1. การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ของคณะฯ ไม่ตรงตามเวลาที
ก่าหนด ส่งผลกระทบต่อเงิน
หมุนเวียน
มีวัตถุประสงค์เพือให้
การบริหารเงินหมุนเวียน
ภายในคณะมีประสิทธิภาพ

ยังขาดมาตรการในการลงโทษอย่าง
จริงจัง

2.2 ด้านพัสดุ
1. การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ขาดการก่ากับติดตามให้การเบิกจ่ายงบ
ล่าช้า
ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนือง
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
บริหารงบประมาณในส่วน
ของงบลงทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย
2.3 ด้านประหยัดพลังงาน
1. มาตรการประหยัดพลังงาน 1. มาตรการประหยัดพลังงานยังไม่ค่อย
ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าทีควร
เข้มงวดเท่าทีควรบุคลากรและผูท้ ี
บุคลากรและผู้ทีเกียวข้องยัง
เกียวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ความส่าคัญของการประหยัดพลังงาน
ความส่าคัญของการประหยัด
พลังงาน

4

5

20

1) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินภายในคณะฯ
อย่างทัวถึง
2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน และเคลียร์
เงินยืมทดรองจ่าย
3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทดรองจ่าย โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง
การหักเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณีทีเกิน
ก่าหนดเวลาในการคืนเงินยืม

4

4

16

1) จัดท่าแผนการใช้จา่ ยเงินในส่วนของ
งบลงทุน
2) ก่ากับติดตามและเร่งรัดการด่าเนินงานของแต่ละขั้นตอน
อย่างต่อเนืองและจริงจังทุกเดือน

4

4

16

1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้
ไฟฟ้า เป็นต้น
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จ่าแนกรายหน่วยงาน/
รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพือปรับมาตรการ
การประหยัดพลังงาน
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพือให้มี
การประหยัดพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเกิดจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
2.4 ด้านความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส
คงเหลือ

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ

แผนการจัดการความเสี่ยง
4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทัวถึง
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน

1. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ยังขาดการด่าเนินงานตามแผนบริหาร
มีวัตถุประสงค์เพือสร้าง จัดการความเสียงอย่างต่อเนืองและ
ความเชือมันต่อระบบความ จริงจัง
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย

5

2

10

2. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด
มีวัตถุประสงค์เพือให้
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายใน
อาคารมีประสิทธิภาพและมี
ความเชือมันต่อความ
ปลอดภัย

4

2

8

1) ขยายมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายในอาคาร
ประตูล๊อคแบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก
อาคาร
2) แผนส่ารองกรณีประตูล๊อคแบบไฟฟ้า
ไม่ท่างานหรือไฟดับ

1) ส่ารวจอุปกรณ์เกียวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ได้แก่
อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์
ดับเพลิง เป็นต้น เพือให้มีความพร้อมใช้งาน
2) จัดท่าแผนความปลอดภัยและระบบความปลอดภัย
3) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพือให้เกิดความเชือมัน
ทุกๆ 6 เดือน
4) ด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย
5) ฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1) ก่าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สนิ ภายใน
อาคารทีเคร่งครัด
2) ก่าหนดผู้รับผิดชอบทีชัดเจน
3) ก่ากับติดตามและประเมินมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยทุกเดือน
4) ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุดบันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บ
ข้อมูลการเข้าออกทีบันทึกจากกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
5) ก่าหนดการเข้า – ออกอาคารช่วงนอกเวลาราชการเพียง
ประตูเดียว โดยปิดประตูหรือช่องทางเข้า-ออกอืนตามเวลา
ทีก่าหนดให้ถือปฏิบัติ
6) ประตูล๊อคแบบไฟฟ้าจะไม่ท่างานเมือไฟดับ เห็นควรให้มี
ระบบไฟส่ารอง
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ประเภทความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค์
3. ความปลอดภัยด้านสารเคมี 1) ความประมาทเลินเล่อในการใช้
และวัสดุอันตราย
สารเคมีและวัสดุอันตรายของ
มีวัตถุประสงค์เพือให้
บุคลากรทีเกียวข้องกับนักศึกษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและมีความ
2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลัก
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนือง
ปฏิบัติเมือเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
และวัสดุอันตราย
เชิงยุทธศาสตร์
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาส
คงเหลือ
5

1. ระบบความปลอดภัยของ 1) ขาดมาตรการป้องกันระบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเป็นรูปธรรม
ไม่มีประสิทธิภาพ
2) ขาดแผนรักษาความปลอดภัยระบบ
มีวัตถุประสงค์เพือให้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนือง
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์

4

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง
คงเหลือ
2
10
1) จัดท่าแผนผังทีตั้งสารเคมีและวัสดุอนั ตราย
2) ประชาสัมพันธ์แผนผังทีตัง้ สารเคมีและวัสดุอันตราย
3) จัดท่าแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุ
อันตราย
4) มาตรการเคลือนย้ายเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน
5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุ
อันตราย

3

12

1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้
ไฟฟ้า เป็นต้น
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จ่าแนกรายหน่วยงาน/
รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพือปรับมาตรการ
การประหยัดพลังงาน
4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทัวถึง
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน

28
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ปัจจัยเสี่ยง

1. ระบบการก่ากับติดตามให้ ระบบการก่ากับติดตามให้การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็น
หลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจนและต่อเนือง
รูปธรรมชัดเจน
มีวัตถุประสงค์เพือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล อันเป็นการเพิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน

โอกาส
คงเหลือ
4

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ
3

12

แผนการจัดการความเสี่ยง

1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยน่าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
2) ก่ากับติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนือง

