
แผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค ์
ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์     
1.1  ด้านบริหารจัดการองค์กร    

1.1.1  ด้านบริหารจัดการองค์กร 
1.  อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผน่ดินอยู่ใน
ระดับต ่า 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
บริหารงบประมาณเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร ์

1) การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ 4 2 8 1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 
2) ออกมาตรการกรณีที มีหน่วยงานไม่

จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงิน 
3) ขับเคลื อนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้

จ่ายเงิน 
4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่ากับติดตามให้

เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื องทุก
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 

5) รายงานผลการใช้เงินตามแผนฯ ต่อที 
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะฯ 
ทุกๆ 3 เดือน 

คณบด ี

2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินรายได้อยู่ใน
ระดับต ่า 
 
 

1) การใช้เงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ 4 4 16 1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 
2) ออกมาตรการกรณีที มีหน่วยงานไม่

จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงิน 
3) ขับเคลื อนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้

จ่ายเงิน 

คณบด ี
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
บริหารงบประมาณเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร ์

4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่ากับติดตามให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื องทุก
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 

5) รายงานผลการใช้เงินตามแผนฯ ต่อที 
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะฯ 
ทุกๆ 3 เดือน 

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

    มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ขับเคลื อนตัวชี้วัดบรรลุ
ความส่าเร็จตามเป้าหมายโดย
ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ 

1) ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดกบัระบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบคุคล
ยังไม่เชื อมโยงและถือปฏิบัติอยา่ง
จริงจัง 

5 4 20 1) พัฒนาระบบการเชื อมโยงการถ่ายทอด
ตั ว ชี้ วั ด กั บ ร ะบบประ เมิ นผลกา ร
ปฏิบัติงานระดับบุคคล 

2) น่าระบบไปใช้ในการขับเคลื อนและ
เชื อ ม โ ย งกั บก า รป ระ เมิ น ผลกา ร
ปฏิบัติงานของบุคคลอย่างจริงจัง 

คณบด ี

4. การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้ 
การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพและ 
เท่าทันต่อการเปลี ยนแปลง 
ส่งผลดตี่อภารกิจการผลิต
บัณฑิตของคณะ 

1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและ
นักศึ กษาต่ อการ เป็นประชาคม
อาเซียนและผลกระทบที เกิดขึ้น 

2) ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและ
การวิจัย เพื อเพิ มศักยภาพการ
แข่งขัน 

3) ทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื อน
บ้าน เป็นตน้ ของบุคลากรและ
นักศึกษาโดยรวมยังไม่อยู่ในระดับต ่า 

4 5 20 1) ควรมีหน่วยงานเพื อท่าหน้าที ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี ยวกับประชาคมอาเซียน
และอ่านวยความสะดวกแขกผู้มาเยือน
และนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน 

2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
และการวิจัย เพื อเพิ มศักยภาพการ
แข่งขัน 

3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื อน
บ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา 

คณบด ี
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตทีด่ ี    
1. จ่านวนนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาที สา่เร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที 
ก่าหนดมีน้อย 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ผลิตบัณฑิตระดบั
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม
แผนการผลติบัณฑิตและ
เป้าหมายการรับนักศึกษา 

ผลการด่าเนนิงานยงัไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

4 4 16 1) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียน
การสอน และเงื อนไขการส่าเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกป ี

2) มีการก่าหนดปฏิทนิ หรือล่าดับการส่งผล
งาน 

3) วิชาการ/บทความเผยแพร่/วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
แต่ละรหัสอย่างชดัเจน และประชุม
ติดตามเป็นระยะๆ 

4) ส่งเสริมและสนับสนนุให้นักศึกษาจัดทา่
ผลงานวชิาการ หรือ บทความ เผยแพร่
ในระยะเวลาที ก่าหนด 

5) สนับสนนุทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. จ่านวนนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรี
เป็นไปตามแผนการผลิต
บัณฑิตและเป้าหมายการรับ
นักศึกษา 

ยังยืนยนัจ่านวนรบัเข้าตามเปา้หมายที 
ก่าหนดไว้เดิม 

4 4 16 1) ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจบุัน เชน่ จ่านวน
นักเรียนที เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

2) หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื อจูงใจการรับเข้า 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1.3  ด้านการวิจัย      
1. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที นา่ไปใชป้ระโยชน์
มีปริมาณน้อย 

มีวัตถุประสงค์เพื อเพิ ม
ศักยภาพทางดา้นวจิัย อันเป็น
การเพิ มขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1) ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที น่าไปใช้
ประโยชน ์

2) รูปแบบของการรายงานข้อมูล 

4 5 20 1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที น่าไปใชป้ระโยชน์ 

2) ส่งเสริมและสนับสนนุการนา่ผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที น่าไปใชป้ระโยชน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์  

2. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที ได้รบัการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 

มีวัตถุประสงค์เพื อเพิ ม
ศักยภาพทางดา้นวจิัย อันเป็น
การเพิ มขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1) ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับขอบเขต
ของผลงานที สามารถขอจดสิทธบิัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

2) การส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรอย่างจริงจัง
และต่อเนื อง 

4 5 20 1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับขอบเขต
ของผลงานที สามารถขอจดสิทธบิัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์  
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 

2.1 ด้านการเงิน 

1. การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ของคณะฯ ไม่ตรงตามเวลาที 
ก่าหนด ส่งผลกระทบต่อเงิน
หมุนเวียน  

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
การบริหารเงินหมุนเวียน
ภายในคณะมปีระสิทธิภาพ 

1) ระบบการแจ้งเตือนการเบิกจา่ยเงิน 
และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

2) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงนิยืม
ทดรองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ งการหักเงิน พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 กรณีที เกินก่าหนดเวลา
ในการคืนเงินยืม 

5 5 25 1) ประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินภายในคณะฯ อยา่งทั วถงึ 

2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก
จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย 

3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงนิยืมทด
รองจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ งการ
หักเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณี
ที เกินก่าหนดเวลาในการคืนเงินยืม 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2.2 ด้านพัสดุ 

1. การเบิกจ่ายเงินงบลงทนุ
ล่าชา้ 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
บริหารงบประมาณในส่วน
ของงบลงทนุเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเปา้หมาย 

ขาดการก่ากับติดตามให้การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนเปน็ไปตามเป้าหมายอยา่งต่อเนื อง 

5 4 20 1) จัดท่าแผนการใช้จา่ยเงินในส่วนของ 
งบลงทุน 

2) ก่ากับติดตามและเร่งรัดการด่าเนินงาน
ของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื องและ
จริงจังทุกเดือน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ด้านประหยัดพลังงาน 

1. มาตรการประหยัดพลังงาน
ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที ควร
บุคลากรและผู้ที เกี ยวข้องยัง
ไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ความส่าคัญของการประหยัด
พลังงาน 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้มี
การประหยัดพลังงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อันเกิดจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 

1. มาตรการประหยัดพลังงานยงัไม่ค่อย
เข้มงวดเท่าที ควรบุคลากรและผูท้ี 
เกี ยวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ความส่าคัญของการประหยัดพลังงาน 

4 4 16 1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน 

ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เปน็ต้น 
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใชไ้ฟฟ้า 

จ่าแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว
วิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื อปรบั
มาตรการการประหยัดพลงังาน 

4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอยา่งทั วถึง 
5) ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตาม

มาตรการการประหยัดพลงังาน 

คณบด ี

2.4 ด้านความปลอดภัย 

1. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
มีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง

ความเชื อมั นต่อระบบความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

 5 2 10 1) ส่ารวจอุปกรณ์เกี ยวกับความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟา้และ
สายไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์
ดับเพลิง  เป็นต้น เพื อให้มีความพร้อม
ใช้งาน 

2) จัดท่าแผนความปลอดภัยและระบบ
ความปลอดภัย 

3) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพื อให้
เกิดความเชื อมั นทุกๆ 6 เดือน 

คณบด ี
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

4) ด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนความ
ปลอดภัย 

5) ฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
2. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิภายใน
อาคารมีประสิทธิภาพและมี
ความเชื อมั นต่อความ
ปลอดภัย 

2.  5 3 15 1) ก่าหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิภายในอาคารที 
เคร่งครัด 

2) ก่าหนดผู้รับผดิชอบที ชัดเจน 
3) ก่ากับติดตามและประเมินมาตรการการ

รักษาความปลอดภัยทุกเดือน 
4) ให้ผู้รับผิดชอบลงบนัทึกในสมุดบันทึกทุก

วัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเข้าออกที บันทึก
จากกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

5) ก่าหนดการเข้า – ออกอาคารช่วงนอก
เวลาราชการเพียงประตูเดียว โดยปิด
ประตูหรือช่องทางเข้า-ออกอื นตามเวลา
ที ก่าหนดให้ถือปฏิบัติ 

6) ประตูล๊อคแบบไฟฟา้จะไม่ท่างานเมื อ
ไฟดับ เห็นควรให้มีระบบไฟสา่รอง 

คณบด ี

3. ความปลอดภัยด้านสารเคมี
และวัสดุอันตราย 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี

1) ความประมาทเลินเล่อในการใช้
สารเคมีและวัสดุอันตรายของ
บุคลากรที เกี ยวข้องกับนักศึกษา 
 

5 2 10 1) จัดท่าแผนผังที ตั้งสารเคมีและวสัดุ
อันตราย 

2) ประชาสัมพนัธ์แผนผังที ตัง้สารเคมีและ
วัสดุอันตราย 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์  
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื อง 
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ 

2) การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่หลัก
ปฏิบัติเมื อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
และวัสดุอันตราย 

3) จัดท่าแผนความปลอดภัยในการใช้
สารเคมีและวัสดุอันตราย 

4) มาตรการเคลื อนย้ายเมื อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้

สารเคมีและวัสดุอันตราย  
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไม่มีประสทิธิภาพ 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื อง 
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ 

1) ขาดมาตรการป้องกันระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศที เปน็รูปธรรม 

2) ขาดแผนรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 3 12 1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน 

ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เปน็ต้น 
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใชไ้ฟฟ้า 

จ่าแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว
วิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื อปรบั
มาตรการการประหยัดพลงังาน 

4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอยา่งทั วถึง 
5) ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตาม

มาตรการการประหยัดพลงังาน 

คณบด ี

4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

1. ระบบการก่ากับติดตามให้
การปฏิบัติงานเปน็ไปตาม
หลักธรรมาภิบาลยังไม่เปน็
รูปธรรมชัดเจน 
 
 

ระบบการก่ากบัติดตามให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาลยงัไม่เปน็รูปธรรมชัดเจนและ
ต่อเนื อง 

4 3 12 1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
โดยนา่หลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2) ก่ากับติดตามให้การปฏบิัติงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื อง 

คณบด ี
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(1)X(2) 

แผนการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ปฏิบัติงานเปน็ไปตามหลักธรร
มาภิบาล อันเป็นการเพิ ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ของการปฎิบัติงาน 

 



22 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค ์
ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 

คงเหลือ 
ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  

คงเหลือ  
แผนการจัดการความเสี่ยง 

  
5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์    
1.1  ด้านบริหารจัดการองค์กร   

1.1.1  ด้านบริหารจัดการองค์กร 
2.  อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผน่ดินอยู่ใน
ระดับต ่า 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
บริหารงบประมาณเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร ์

2) การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ 3 2 6 1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 
2) ออกมาตรการกรณีที มีหน่วยงานไม่จัดท่าแผนการใช้

จ่ายเงิน 
3) ขับเคลื อนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่ากับติดตามให้ เป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างต่อเนื องทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดอืน 

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 

2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินรายได้อยู่ใน
ระดับต ่า 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
บริหารงบประมาณเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร ์

2) การใช้เงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ 3 4 12 1) จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 
2) ออกมาตรการกรณีที มีหน่วยงานไม่จัดท่าแผนการใช้

จ่ายเงิน 
3) ขับเคลื อนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่ากับติดตามให้ เป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างต่อเนื องทุกรอบ 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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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  
คงเหลือ  

แผนการจัดการความเสี่ยง 
  

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
    มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ขับเคลื อนตัวชี้วัดบรรลุ
ความส่าเร็จตามเป้าหมายโดย
ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ 

2) ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดกบัระบบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบคุคล
ยังไม่เชื อมโยงและถือปฏิบัติอยา่ง
จริงจัง 

5 4 20 1) พัฒนาระบบการเชื อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

2) น่าระบบไปใช้ในการขับเคลื อนและเชื อมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลอย่างจริงจัง 

 

4. การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้ 
การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพและ 
เท่าทันต่อการเปลี ยนแปลง 
ส่งผลดตี่อภารกิจการผลิต
บัณฑิตของคณะ 

1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและ
นักศึ กษาต่ อการ เป็นประชาคม
อาเซียนและผลกระทบที เกิดขึ้น 

2) ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและ
การวิจัย เพื อเพิ มศักยภาพการ
แข่งขัน 

3) ทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื อน
บ้าน เป็นตน้ ของบุคลากรและ
นักศึกษาโดยรวมยังไม่อยู่ในระดับต ่า 

4 5 20 1) ควรมีหน่วยงานเพื อท่าหน้าที ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี ยวกับประชาคมอาเซียนและอ่านวยความสะดวกแขกผู้
มาเยือนและนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน 

2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื อ
เพิ มศักยภาพการแข่งขัน 

3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศเพื อนบ้าน เป็นต้น  แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

 

1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตทีด่ ี   
1. จ่านวนนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาที สา่เร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที 
ก่าหนดมีน้อย 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ผลิตบัณฑิตระดบั
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม
แผนการผลติบัณฑิตและ
เป้าหมายการรับนักศึกษา 

ผลการด่าเนนิงานยงัไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

4 4 16 1) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน และ
เงื อนไขการส่าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาทุกป ี

2) มีการก่าหนดปฏิทนิ หรือล่าดับการส่งผลงาน 
3) วิชาการ/บทความเผยแพร่/วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ ์ของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละรหัสอย่างชัดเจน และประชุม
ติดตามเป็นระยะๆ 

4) ส่งเสริมและสนับสนนุให้นักศึกษาจัดทา่ผลงานวิชาการ 
หรือ บทความ เผยแพร่ในระยะเวลาที ก่าหนด 

5) สนับสนนุทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  
คงเหลือ  

แผนการจัดการความเสี่ยง 
  

2. จ่านวนนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรี
เป็นไปตามแผนการผลิต
บัณฑิตและเป้าหมายการรับ
นักศึกษา 

ยังยืนยนัจ่านวนรบัเข้าตามเปา้หมายที 
ก่าหนดไว้เดิม 

4 2 8 1) ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั เช่น จา่นวนนักเรียนที เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็น
ต้น 

2) หากลยุทธ์หรือวิธีการเพื อจูงใจการรับเข้า 
 
 
 

1.3  ด้านการวิจัย     

1. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที นา่ไปใชป้ระโยชน์
มีปริมาณน้อย 

มีวัตถุประสงค์เพื อเพิ ม
ศักยภาพทางดา้นวจิัย อันเป็น
การเพิ มขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1) ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที น่าไปใช้
ประโยชน ์

2) รูปแบบของการรายงานข้อมูล 

4 5 20 1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที 
น่าไปใชป้ระโยชน ์

2) ส่งเสริมและสนับสนนุการนา่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที น่าไปใชป้ระโยชน ์

  

2. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที ได้รบัการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 

มีวัตถุประสงค์เพื อเพิ ม
ศักยภาพทางดา้นวจิัย อันเป็น
การเพิ มขีดความสามารถการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1) ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับขอบเขต
ของผลงานที สามารถขอจดสิทธบิัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

2) การส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรอย่างจริงจัง
และต่อเนื อง 

4 5 20 1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับขอบเขตของผลงานที สามารถ
ขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  
คงเหลือ  

แผนการจัดการความเสี่ยง 
  

2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 

2.1 ด้านการเงิน 

1. การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ของคณะฯ ไม่ตรงตามเวลาที 
ก่าหนด ส่งผลกระทบต่อเงิน
หมุนเวียน  

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
การบริหารเงินหมุนเวียน
ภายในคณะมปีระสิทธิภาพ 

ยังขาดมาตรการในการลงโทษอย่าง
จริงจัง 

4 5 20 1) ประชาสัมพนัธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินภายในคณะฯ 
อย่างทั วถึง 

2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน และเคลียร์
เงินยืมทดรองจ่าย 

3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงนิยืมทดรองจ่าย โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ ง
การหักเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณีที เกิน
ก่าหนดเวลาในการคืนเงินยืม 

2.2 ด้านพัสดุ 

1. การเบิกจ่ายเงินงบลงทนุ
ล่าชา้ 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
บริหารงบประมาณในส่วน
ของงบลงทนุเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเปา้หมาย 

ขาดการก่ากับติดตามให้การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนเปน็ไปตามเป้าหมายอยา่งต่อเนื อง 

4 4 16 1) จัดท่าแผนการใช้จา่ยเงินในส่วนของ 
งบลงทุน 

2) ก่ากับติดตามและเร่งรัดการด่าเนินงานของแต่ละขั้นตอน
อย่างต่อเนื องและจริงจังทุกเดือน 

  

2.3 ด้านประหยัดพลังงาน 

1. มาตรการประหยัดพลังงาน
ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที ควร
บุคลากรและผู้ที เกี ยวข้องยัง
ไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ความส่าคัญของการประหยัด
พลังงาน 
 

1. มาตรการประหยัดพลังงานยงัไม่ค่อย
เข้มงวดเท่าที ควรบุคลากรและผูท้ี 
เกี ยวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น
ความส่าคัญของการประหยัดพลังงาน 

4 4 16 1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้

ไฟฟ้า เปน็ต้น 
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใชไ้ฟฟ้า จ่าแนกรายหน่วยงาน/

รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื อปรับมาตรการ
การประหยัดพลังงาน 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  
คงเหลือ  

แผนการจัดการความเสี่ยง 
  

มีวัตถุประสงค์เพื อให้มี
การประหยัดพลังงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อันเกิดจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 

4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอยา่งทั วถึง 
5) ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตามมาตรการการ

ประหยัดพลังงาน 
  

2.4 ด้านความปลอดภัย 

1. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
มีวัตถุประสงค์เพื อสร้าง

ความเชื อมั นต่อระบบความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

ยังขาดการด่าเนนิงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี ยงอย่างต่อเนื องและ
จริงจัง 

5 2 10 1) ส่ารวจอุปกรณ์เกี ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ได้แก่ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟา้ภายในอาคาร อุปกรณ์
ดับเพลิง  เป็นต้น เพื อให้มีความพร้อมใช้งาน 

2) จัดท่าแผนความปลอดภัยและระบบความปลอดภัย 
3) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพื อให้เกิดความเชื อมั น

ทุกๆ 6 เดือน 
4) ด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย 
5) ฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

2. ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิภายใน
อาคารยังไม่เข้มงวด 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิภายใน
อาคารมีประสิทธิภาพและมี
ความเชื อมั นต่อความ
ปลอดภัย 

1) ขยายมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สนิภายในอาคาร
ประตูล๊อคแบบไฟฟา้ให้ครอบคลุมทุก
อาคาร 

2) แผนสา่รองกรณีประตูล๊อคแบบไฟฟ้า
ไม่ท่างานหรือไฟดบั 

4 2 8 1) ก่าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สนิภายใน
อาคารที เคร่งครัด 

2) ก่าหนดผู้รับผดิชอบที ชัดเจน 
3) ก่ากับติดตามและประเมินมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยทุกเดือน 
4) ให้ผู้รับผิดชอบลงบนัทึกในสมุดบันทึกทุกวนั รวมทั้งเก็บ

ข้อมูลการเข้าออกที บันทึกจากกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

5) ก่าหนดการเข้า – ออกอาคารช่วงนอกเวลาราชการเพียง
ประตูเดียว โดยปิดประตูหรือช่องทางเข้า-ออกอื นตามเวลา
ที ก่าหนดให้ถือปฏิบัติ 

6) ประตูล๊อคแบบไฟฟา้จะไม่ท่างานเมื อไฟดับ เห็นควรให้มี
ระบบไฟสา่รอง 
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  
คงเหลือ  

แผนการจัดการความเสี่ยง 
  

3. ความปลอดภัยด้านสารเคมี
และวัสดุอันตราย 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื อง 
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ 

1) ความประมาทเลินเล่อในการใช้
สารเคมีและวัสดุอันตรายของ
บุคลากรที เกี ยวข้องกับนักศึกษา 
 

2) การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่หลัก
ปฏิบัติเมื อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
และวัสดุอันตราย 

5 2 10 1) จัดท่าแผนผังที ตั้งสารเคมีและวสัดุอนัตราย 
2) ประชาสัมพนัธ์แผนผังที ตัง้สารเคมีและวัสดุอันตราย 
3) จัดท่าแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุ

อันตราย 
4) มาตรการเคลื อนย้ายเมื อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวสัดุ

อันตราย  
  

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไม่มีประสทิธิภาพ 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความปลอดภัยและมีความ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื อง 
อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ 

1) ขาดมาตรการป้องกันระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศที เปน็รูปธรรม 

2) ขาดแผนรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 3 12 1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 
2) ก่าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้

ไฟฟ้า เปน็ต้น 
3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใชไ้ฟฟ้า จ่าแนกรายหน่วยงาน/

รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื อปรับมาตรการ
การประหยัดพลังงาน 

4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอยา่งทั วถึง 
5) ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตามมาตรการการ

ประหยัดพลังงาน 
  

 

 

 

 



28 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง โอกาส 
คงเหลือ 

ผลกระทบ   ระดับความเสี่ยง  
คงเหลือ  

แผนการจัดการความเสี่ยง 
  

4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

1. ระบบการก่ากับติดตามให้
การปฏิบัติงานเปน็ไปตาม
หลักธรรมาภิบาลยังไม่เปน็
รูปธรรมชัดเจน 

มีวัตถุประสงค์เพื อให้การ
ปฏิบัติงานเปน็ไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล อันเป็นการเพิ ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ของการปฏิบัติงาน 

ระบบการก่ากบัติดตามให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยงัไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจนและต่อเนื อง 

4 3 12 1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยน่าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) ก่ากับติดตามให้การปฏบิัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื อง 

  

 


