สรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
สาหรับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑. สรุปการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับสถาบัน
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทาให้องค์กรมีการวางแผนป้องกัน และรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
สถาบัน ดังนั้น สถาบันต้องดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กาหนดให้
สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สาหรับสานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (risk management system) เป็นตัวบ่ งชี้หนึ่งในระบบการประกันคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษา
ต้องคานึงถึงและรายงานต่อสานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา ทุกปี และให้กาหนดเกณฑ์ม าตรฐานเป็นรายข้อ
ดังนี้ คือ ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง ๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง ๓) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
๔) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
๕) มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ๖) มีการ
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
จากเหตุผลดังกล่าวสถาบันจึงให้ความสาคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกากับดูแล มีการตั้ งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการ
รักษาคุณภาพของการดาเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้
ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้เป็นสาคัญ ซึ่ง
ประสิทธิผลของการบริหารค วามเสี่ยงดังกล่าวสะท้อนไปยังผลการดาเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนด ทั้งนี้ สถาบันดาเนินการบริหารความเสี่ยงดังนี้
๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
สถาบันได้ดาเนินการ บริหารความเสี่ยง โดยการจัดระบบบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทาให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคานึงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ สถาบันตามยุทธศาสตร์เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่สาคัญ จึง
กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
๒.๑ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทุกภารกิจหรือกิจกรรมให้เหลือน้อยที่สุด
๒.๒ ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๒.๓ ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
๒.๔ ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
๒.๕ ให้การบริหารความสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
๓. วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
๓.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
๓๒. เพื่อลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง

๓.๓ เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
๓.๔ เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ งภายในและภายนอก
โดยสถาบันได้กาหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับ
ส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น /สานักงานสภาสถาบัน /สานักงานอธิการบดี ดังนี้
๑) ระดับสถาบัน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และผู้แทนจากส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น/ สานักงานสภา
สถาบัน/ สานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
๒) ระดับส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอื่น/ สานักงานสภาสถาบัน/ สานักงานอธิการบดี รับผิดชอบโดย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าสานักงาน
สภาสถาบัน เป็นประธาน อนุกรรมการดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดี คณบดีและผู้อานวยการ
ที่กากับดูแล
๔. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
๔.๑ แผนที่ความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Map) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สถาบันได้ศึกษาความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกิดจากความเสี่ยงใน ๖ ด้าน พร้อมทั้งได้
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นต่อสถาบัน โดยมีผลการศึกษารวม ๒ ด้าน ใน ๓ กิจกรรม ดังนี้
1. ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการวิจัย

อาจารย์และนักวิจัยขาดทักษะ อาจารย์และนักวิจัยขาดเทคนิค
ในการเรียบเรียงบทความ
การนาเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

จานวนการตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
มีน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

หลักสูตรไม่ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
O13 เพิ่มจานวนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิจัยในระดับนานาชาติ
O2 สารวจความต้องการ O8 เพิ่มจานวนนักศึกษา
ของตลาดแรงงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา

การรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีจานวน
น้อยกว่าแผนที่กาหนด
ไว้

2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอน

3. ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอน

ไม่มีหน่วยงานดาเนินการสารวจความ
ต้องการตลาดแรงงาน

จานวนนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สถาบันได้วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)
และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านแล้ว พร้อมทั้งได้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อสถาบัน มีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ใน ๓
กิจกรรม ดังนี้
ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
เพิ่มจานวนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิจัยในระดับนานาชาติ
สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โอกาส
ที่จะเกิด
๕
๔
๔

ความรุนแรง/ คะแนน
ผลกระทบ ความเสี่ยง
๕
๒๕
๔
๔

ระดับ
ความเสี่ยง
๕

๑๖
๑๖

๔
๔

O13 เพิ่มจานวนการตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาสที่
จะเกิด

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

10
8
6
4
2
2

15
12
9
6
3
3

20
16
12
8
4
4

ความรุนแรง / ผลกระทบ

25
20
15
10
5
5

O2 สารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
O8 เพิ่มจานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน
ระดับ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
20 – 25
5
สูงมาก
15 – 19
4
สูง
10 – 14
3
ปานกลาง
5–9
2
น้อย
1–4
1
น้อยที่สุด

๔.๓ ผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
พบว่าสถาบันมีความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ จานวน ๒ ด้าน ใน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๔.๓.๑ ด้านการปฏิบัติงาน ( O )
ด้านการวิจัย : ความเสี่ยง เพิ่มจานวนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
ความเสี่ยง
เพิ่มจานวนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่บทความวิจัยใน
ระดับนานาชาติ

ระดับความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
ก่อนการควบคุม
( ๕ x ๕ ) ระดับ ๕  มีการอบรมเทคนิคการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาลง
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า
Impact Factor โดยคาดว่าจะ
ส่งผลชัดเจนในปีงบประมาณ
2556
 จ้างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษนิพนธ์

ระดับความเสี่ยง
หลังการควบคุม
( ๕ x ๕ ) ระดับ ๕

๔.๓.๒ ด้านการปฏิบัติงาน ( O )
ด้านการเรียนการสอน : ความเสี่ยง สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
ความเสี่ยง
สารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
ก่อนการควบคุม
( ๔ x ๔ ) ระดับ ๔  เผยแพร่ผลการสารวจผ่าน
อินเตอร์เน็ต และจัดเก็บข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
ผู้ประกอบการทุกปี

ความเสี่ยง
หลังการควบคุม
( ๔ x ๔ ) ระดับ ๔

๔.๓.๓ ด้านการปฏิบัติงาน ( O )
ด้านการเรียนการสอน : ความเสี่ยง เพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ความเสี่ยง
เพิ่มจานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
ก่อนการควบคุม
( ๔ x ๔ ) ระดับ ๔  ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
 เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
การศึกษาและสิ่งอานวยความ
สะดวกกับมหาวิทยาลัยอื่น

ความเสี่ยง
หลังการควบคุม
( ๔ x ๔ ) ระดับ ๔

๕. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น /สานักงานสภาสถาบัน /
สานักงานอธิการบดี
การบริหารความเสี่ยงในระดับ ส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น /สานักงานสภาสถาบัน /สานักงาน
อธิการบดี รับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่กากับ
ดูแล คณบดี ผู้อานวย การ และหัวหน้าสานักงานสภาสถาบัน เป็นประธาน อนุกรรมการดาเนินการภายใต้การ
กากับดูแลของรองอธิการบดีที่กากับดูแล คณบดี และผู้อานวย การ ซึ่ง มีผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
๑. ด้านกลยุทธ์
๒. ด้านการปฏิบัติงาน
๓. ด้านการเงิน
๔. ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณ
๕. ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
๖. ด้านสภาพแวดล้อม

ระดับ กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ความเสี่ยง ตามแผน ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ หมายเหตุ
(จานวน) แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
๔ และ ๕
๑๕
๘
๗
๔ และ ๕
๓๗
๒๗
๑๐
๔ และ ๕
๙
๖
๓
๔ และ ๕
๔
๒
๒
๔ และ ๕
๔ และ ๕

๑

๑

-

-

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของ สถาบัน ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ขอสรุป ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะที่พบ ดังนี้
๑) การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนามาจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทาให้การ
พิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจทาให้ผลการ
ประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร
๒) คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจไม่เห็นความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยง และมักประเมิน
ว่าภารกิจที่ตนรับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้อย เนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดาเนินงาน
ของตนไว้ ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อภารกิจนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาก็อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลต่อการดาเนินงานในภาพรวมของสถาบันได้
๓) ควรปรับปรุง แบบรายงานความเสี่ยง ของสถาบันให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น ควรมีช่อง
รายงานผลคว ามสาเร็จของการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ควรมีช่องระบุเอกสารหลักฐาน
ความสาเร็จ เป็นต้น
๔) ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลหรือความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของสถาบันได้
รับทราบเป็นระยะๆ และอย่างทั่วถึง
๕) ควรปรับรูปแบบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันให้ง่ายสาหรับผู้ปฏิบัติ

สรุปผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2555 รอบระยะเวลา 12 เดือน
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่
ทาให้องค์กรมีการวางแผนป้องกัน และรองรับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันเผชิญความเสี่ยงหลาย
ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบัน และจาก
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน ปีงบประมาณ 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน มีผลการประเมินสรุปได้ดังต่อไปนี้

ความเสี่ ยง (RISK)
ความเสี่ยง เป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้
ความเสี่ยง เป็นโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต
ที่จะเกิดความผิดพลาดขึน้
ความเสี่ยง ทาให้เกิดความสูญเสีย ล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ในอนาคต
ความเสี่ยง ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งด้านยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร

ความเสี่ ยงของสถาบันทีด่ าเนินการ ประจาปี งบประมาณ 2555
1. ด้านกลยุทธ์ (S)

2. ด้านการปฏิบัติงาน (O)
3. ด้านการเงิน (F)
4. ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณ (P)

S1 – S12
O1 – O40
F1 – F7
P1 – P5

5. ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
6. ด้านสภาพแวดล้อม (E)

E1

S8 บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์
และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้อง

S1, S2 การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
S3 เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
S4 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติมีนอ้ ย
S5 ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

S9 การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับ
แผนฯ ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม

ด้านกลยุทธ์
(S1 - S12)

S6 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบนั
และไม่สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบัติได้
S7 แผนปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

S10 การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และไม่เป็นไปตามแผนฯ รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรไม่เหมาะสมไม่คุ้มค่าและไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์

S11 ไม่มขี ้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงาน ทาให้ผล
การดาเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงและ
ไม่ทันเวลา
S12 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

การพัฒนาหลักสู ตรตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน O1
สารวจความต้ องการของตลาดแรงงาน O2
เตรียมทรัพยากรเพือ่ การสอน O3
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนือ้ หา
หลักสู ตรและเป็ นมาตรฐานสากล O4
นักศึกษาขาดทักษะภาคปฏิบัติ O5
ห้ องเรียนไม่ พอต่ อการสอน O6
การจัดสถานทีก่ ารเรียนการสอนไม่ เพียงพอต่ อการใช้ งาน O7
เพิม่ จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา O8
ด้ านการ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาไม่ เป็ นไปตามแผน O9
เพิม่ จานวนผู้เข้ ารับการอบรมโครงการ IOS O10
ปฏิบตั ิงาน
สนับสนุนการตีพมิ พ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการ O11
(O1 - O40)
คิดค่ าบริการวิชาการไม่ ถูกต้ อง O12
เพิม่ การตีพมิ พ์และเผยแพร่ ผลงานในระดับนานาชาติมนี ้ อย O13
การวิจัยไม่ เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด O14
จานวนอาจารย์ ปริญญาเอกต่ากว่ าเกณฑ์ สกอ. O15
การจัดทาและพัฒนาหลักสู ตร O16
อัตรากาลังไม่ เพียงพอต่ อการปฏิบัติงาน O17
การประมวลผลการศึกษามีความครบถ้ วน ถูกต้ อง โดยใช้
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับสถาบัน O18
การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา O19
ผู้ปฏิบัติไม่ เข้ าใจกฎ ระเบียบ ขาดความกระตือรือร้ น O20

O21 การจัดโครงสร้ างงานและสายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน
O22 ศักยภาพในการทางานของบุคลากรไม่เพียงพอ
O23 อุปกรณ์ระบบสารองไฟฟ้าไม่เพียงพอ
O24 จัดให้ มคี รุภัณฑ์ ในภาพพร้ อมใช้
O25 ผู้รับบริการไม่ได้ รับความสะดวกในการใช้ ระบบ RFID
O26 ระบบปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายให้ บริการได้
O27 การป้องกันอัคคีภยั
O28,O29 การป้ องกันการเกิดอุทกภัย
O30 ข้อมูลเกีย่ วกับตาแหน่ งงานและจานวนบุคลากรทีห่ น่ วยงาน
ต้ องการใช้ ไม่ ถูกต้ อง ไม่ ครบถ้ วน และไม่ เป็ นปัจจุบัน
O31 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความชานาญ
ไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
O32 การพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง

O33 ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม

ความต้ องการของผู้ใช้ ได้ รับข้ อมูลล่ าช้ า และไม่ เป็ นปัจจุบัน
O34 การรายงานผลทางการเงินไม่ถูกต้อง
และไม่ ทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด
O35 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัดทา มคอ.3-7 ยังไม่สอดคล้อง
กับ อัตลักษณ์ของส่ วนงานวิชาการและของสถาบัน
O36 ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทาให้การทา
วิจัยขาดประสิ ทธิภาพ มีผลต่ อการบรรลุวสิ ั ยทัศน์ ของสถาบัน
O37 ผู้ทเี่ กีย่ วข้องด้านความร่ วมมือโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ต่ างประเทศไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่ าหนดไว้
O38 การเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่ วยของนักศึกษา
ด้ านความร่ วมมือโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา

O39 กระบวนการปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้ านประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่ งใส
O40 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุงเวปไซต์)

F1 การบริหารจัดการการเงินเพื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม

F7 ขาดความชัดเจนใน
การนาเงินไปลงทุน
อย่างเป็นระบบ

F6 ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละหลักสูตร

F2 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตต่ากว่าประมาณการ
F3 จานวนนักศึกษารับเข้า
ไม่เป็นไปตามแผน

ด้านการเงิน
( F1 – F7 )

F4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ล่าช้ากว่าแผน

F5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/
รายได้(งานวิจัย) ไม่เป็นไปตามกาหนด

P1 ยังไม่มีแผนหรือแนวทางจากนโยบาย
รวมศูนย์ของสถาบันที่ชัดเจน

ด้านนโยบาย
กฎ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณ
( P1 – P5 )
P5 การปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

P2 การจัดการเอกสารการดาเนินงาน
(กระบวนการ TQFฯ) ไม่รองรับระบบการ
ประกันคุณภาพ

P3 การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการไม่
เต็มประสิทธิภาพ

P4 คณาจารย์ไม่มีความเข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณ

ด้านภาพลักษณ์
ชื่อเสียง

วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอก

ด้าน
สภาพแวดล้อม
( E1 )

E1 ไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารบูรณาการ
และอาคารเรียนร่วมและกลุ่มอาคารเก่า

สรุปความเสี่ ยงระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย สานัก ส่ วน ประจาปี งบประมาณ 2555
พบความเสี่ ยงก่อน-หลัง ทีอ่ ยู่ในระดับสู ง (4) – สู งมาก(5) จานวน 17 ความเสี่ ยง
ก่ อนเสี่ ยง
หลังเสี่ ยง
55
44

44

S1

S4

55

55

55

5

55
4

S7

S8

S9

S9

55

55
44

S10 S11 S11 O2

44

55
44

44

55

44

O8 O13 O23 O30 O34 O35 O36

จานวนความเสี่ ยงของสถาบัน ประจาปี งบประมาณ 2555
ในระดับสู ง (4)- สู งมาก(5) แยกตามหน่ วยงาน
ส่ วนบริหารทรัพยากรมนุษย์

O30

ส่ วนแผนงาน

S10

สานักบริการคอมพิวเตอร์

O23

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

O13

คณะวิศวกรรมศาสตร์

O2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

S4

ส่ วนบริหารวิชาการและวิจยั

O35,O36

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

S1,O8

ส่ วนการคลัง

S9(2),O34

คณะอนุกรรมการ สนอ.

S7,S8,S11(2)
0

1

2

3

4

5

ระดับความเสี่ ยงสู ง(4) - สู งมาก(5)

ความเสี่ ยงระดับสู ง-สู งมาก ประจาปี งบประมาณ 2555
ด้ านการเรียนการสอน และด้ านการวิจัย คาดว่ าจะมี 7 ความเสี่ ยง

S1 การนา
แผนกลยุทธ์
ไปสู่ การ
ปฏิบัติ

S4 จานวน O2 สารวจ O8 การเพิม่
บทความวิจัย ความต้ องการ
จานวน
ทีต่ ีพมิ พ์ใน
ของ
นักศึกษา
ระดับ
ตลาดแรงงาน
ระดับ
นานาชาติมี
บัณฑิตศึกษา
น้ อย

O13 การ
ตีพมิ พ์และ
เผยแพร่
ผลงานใน
ระดับ
นานาชาติมี
น้ อย

O35 การ O36 ระบบ
พัฒนาผลการ บริหารและ
เรียนรู้ ในการ
จัดการ
จัด มคอ.3-7 งานวิจัยไม่
ไม่ สอดคล้อง เหมาะสม
กับอัตลักษณ์

ก่อนเสี่ ยง

4

4

4

4

5

5

5

หลังเสี่ ยง

4

4

4

4

5

5

5

ระดับความเสี่ยงสูง(4) - สูงมาก(5)

ความเสี่ ยงระดับสู ง-สู งมาก ประจาปี งบประมาณ 2555
ด้ านการเรียนการสอน และด้ านการวิจัย พบเป็ นปัญหามี 3 และเป็ นความเสี่ ยงมี 4

S4 จานวนบทความ
วิจัยทีต่ ีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติมนี ้ อย

O2 สารวจความ
ต้ องการของ
ตลาดแรงงาน

O8 การเพิม่ จานวน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

O13 การตีพมิ พ์และ
เผยแพร่ ผลงานใน
ระดับนานาชาติมนี ้ อย

ก่อนเสี่ ยง

4

4

4

5

หลังเสี่ ยง

4

4

4

5

กิจกรรมการควบคุม :
จ้ างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้ นฉบับภาษาอังกฤษนิพนธ์

การประเมินผลการควบคุม
X : ไม่ ได้ ผลตามที่คาดหมาย

จานวนบทความวิจัยทีต่ ีพมิ พ์
ในระดับนานาชาติมนี ้ อย
• ขาดทักษะด้ านภาษาในการ
เรียบเรียงบทความ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข : ไม่ มี

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ :
อยู่ระหว่ างดาเนินการ

กิจกรรมการควบคุม :
เผยแพร่ ผลการสารวจผ่านอินเตอร์ เน็ต เก็บข้ อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการทุกปี
ตั้งหน่ วยงานจัดเก็บข้ อมูลนีโ้ ดยเฉพาะ

การประเมินผลการควบคุม
O : ได้ ผลบ้ างแต่ ไม่ สมบูรณ์

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ :
อยู่ระหว่ างดาเนินการจัดเก็บข้ อมูลในบางสาขาวิชา
แต่ ยงั ไม่ ครอบคลุมทั้งคณะ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข : ยังไม่ มี
หน่ วยงานเฉพาะเพือ่ ดาเนินการเรื่องจัดเก็บ
ข้ อมูลนีโ้ ดยเฉพาะ

กิจกรรมการควบคุม :
11 ปรับปรุ งฐานข้ อมูลเพือ่ ใช้ ประชาสั มพันธ์ ให้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย
12 เพิม่ ช่ องทางหรือการทาแผนประชาสั มพันธ์ เพิม่ เติม เช่ น Road Show
1.3 วางกลไกการเรียกผู้สอบเข้ าได้ อนั ดับสารอง 1.4 ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเพิม่ ค่ าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 จัดทาสถิติการลาออกและพ้ นสภาพพร้ อมสาเหตุเพือ่ กาหนดจานวนเปิ ดรั บนักศึกษาใหม่
2.2 วิเคราะห์ ลการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี โดยอาจารย์ทปี่ รึกษาประจาชั้นมีบทบาทในการติดตามผล
การเรียน
2.3 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพีส่ อนน้ อง (Tutor) เป็ นต้ น

การประเมินผลการควบคุม O : ได้ ผลบ้ างแต่ ไม่ สมบูรณ์
ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ :
1.1 ดาเนินการแล้วเสร็จ ส.ค.55 โดยงานประชาสั มพันธ์ ได้ ดาเนินการปรับปรุ งฐานข้ อมูลงานเพือ่ ใช้ ในการประชาสั มพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย
1.2 ได้ เพิม่ ช่ องทางในการประชาสั มพันธ์ โดยให้ นักศึกษาของคณะไปในโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 35 โรงเรียน เพือ่ แนะแนวการศึกษา
เชิญชวนนักเรียนเข้ าร่ วมงาน IT Ladkrabang Open House
1.3 ดาเนินการแล้วเสร็จ ม.ค.55 เป็ นไปตามแผน
1.4 มีการเปรียบเทียบค่ าธรรมเนียมการศึกษาและสิ่ งทีน่ ักศึกษาจะได้ กบั มหาวิทยาลัยอืน่
2.1 ดาเนินการแล้ ว ระดับปริ ญญาตรีเมื่อกุมภาพันธ์ 2555 ระดับปริญญาโท-เอก เมื่อ สิ งหาคม 2555

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :
ข้อ 1.2 ไม่ได้ดาเนินการ Road Show เนื่องจากทางคณะมีการจัดงาน IT Ladkrabang Open House และได้ใช้
ช่องทางการประชาสัมพันธ์งานโดยนักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาและเชิญชวนนักเรี ยนเข้าร่ วมงานแทนการไป Road Show
ปัญหา-อุปสรรค : ถึงแม้ได้มีการรับจานวนผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิม่ มากขึ้นแล้ว แต่กย็ งั มีผสู ้ ละสิ ทธิ์ในจานวนมาก
แนวทางแก้ไข : ในปี การศึกษาถัดไปจะวางกลไกการเรี ยกผูส้ อบเข้าลาดับสารองด้วยวิธีอื่น

กิจกรรมการควบคุม :
• โครงการสร้ างแรงจูงใจเชิดชูเกียรตินักวิจัย
• โครงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่ น
• โครงการเครือข่ ายนักวิจัยรุ่นใหม่
• อบรมเทคนิคการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
การประเมินผลการควบคุม
√ : ได้ ผลตามทีค่ าดหมาย
ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ :
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
• การตีพมิ พ์ทมี่ ี Impact Factor ต้ องใช้ ระยะเวลาการดาเนินการ
ทีก่ าหนดไว้ ยงั ไม่ ส่งผลในปี งบประมาณ พ.ศ.2555 คาดว่าจะส่ งผล
ชัดเจนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข : ไม่ มี

