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ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ย ง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส่วนงานวิชาการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย
3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงานวิชาการ ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน, การผลิตบัณฑิตตามแผนที่กาหนด)
- ความเสี่ย งด้านการเงิน (การบริ หารบัญชีทางการเงินของวิทยาลัย ,
การวางแผนตั้งงบประมาณแต่ละปี)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติ งานให้กระชับและรวดเร็ว
เป็นระบบ )
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (การผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ)
- ความเสี่ย งด้านสิ่งแวดล้อม (สภาพความแออัดของโรงอาหารคณะ,
สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบัน, ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม
และการจราจร)
- ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (สารวจจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและ
บุคลากรของสถาบัน, )
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

2

การดาเนินการ
มี
ไม่มี



3
4
5
6

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตาม
แผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
วิชาการ ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป






เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดาเนินงาน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรื อคณะท างานบริหารความเสี่ ย ง โดยมี ผู้บ ริหารระดับ สูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
สถาบันมีการดาเนินการดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ย ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งของสถาบัน อ้างถึง
คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการบริ หารความเสี่ย งของสถาบั น ที่ 0142/2557 และคาสั่ง แต่ง ตั้ ง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง ที่ 1393/2556
2. มีการระบุรายละเอีย ดการทางานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ย งและคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยงสถาบัน ดังนี้
 รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557
 ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557
 วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในสานัก ประจาปีงบประมาณ 2557
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดรายการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร
 จัดทารายงานการควบคุมความเสี่ยงเพื่อดาเนินการในสานัก ประจาปีงบประมาณ 2557
3. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ย งของสถาบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่
ปรึกษา อ้างถึงคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ที่ 013/2555 ตามมติสภา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 และได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่ม เติม อ้างถึงคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบัน ที่ 009/2556 ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
(หลักฐานอ้างอิง 7.4-1/1 ถึง 7.4-1/3)

2. มีการวิเคราะห์แ ละระบุความเสี่ย ง และปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ย งอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ย งด้ านกลยุ ทธ์ (การบริ หารจั ดการที่ มีป ระสิท ธิภ าพ, แผนกลยุทธ์ ของคณะต้อ ง
สอดคล้องเพื่อบรรลุวิสัย ทัศน์1 ใน 10ของอาเซีย น, เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (สถานะทางการเงินที่คล่องตัว, จานวนการรับนักศึกษาแรกเข้าไม่ตรง
ตามแผนที่ตั้งไว้)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (บุคลากรไม่มีคุณภาพทักษะและทางานอย่างมืออาชีพในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน, การเพิ่มพูลและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร)
- ความเสี่ยงด้านชุมชน (สถานบันเทิงอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก)
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบีย บ/ข้อบังคับ (นโยบายรวมศูนย์ของสานักทะเบีย น
สานักบริการคอมพิวเตอร์ สานักส่งเสริมและบริการวิชาการ และสานักหอสมุดกลาง)
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (กระแสไฟฟ้าตก ดับ ไม่เสถียร(วิทยาเขตชุมพรฯ))
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยต้นเหตุที่แ ท้จริง ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งได้วิเคราะห์โดยการใช้แ นวคิดที่
เกี่ยวข้องกับคน วิธีการปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ เป็นต้น และมีการจัดเรียงความสาคัญของปัจจัย เสี่ย งที่มีการ
พิจารณาที่มีการพิจารณามิติข องโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ย งประกอบการดาเนินการบริหารความ
เสี่ยง (หลักฐานอ้างอิง 7.4-2/1 ถึง 7.4-2/2)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิ เคราะห์ในข้อ 2
สถาบันมีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและ
วิเคราะห์ ความเสี่ ย ง ซึ่ งเริ่ม จากจากประเมิ นความเสี่ย งที่ ยัง ไม่ มีกิ จกรรมควบคุ ม ก่ อน โดยพิจ ารณาจาก
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดปัจจัย เสี่ย งนั้นๆ เพื่อจัดลาดับความเสี่ย งโดยนากิจกรรมที่มีความเสี่ย ง ระดับ
คะแนน 20-25 (สูงมาก) และระดับคะแนน 15-19 (สูง) มาจัดทาแผนการดาเนินการบริหารความเสี่ย งเพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(หลักฐานอ้างอิง 7.4-3)
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
สถาบั น มี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานการบริ หารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพ โดยเชิญ ประชุม คณะทางานประสานงานบริหารความเสี่ย งและผู้ที่เกี่ย วข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ย งที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ ทุกส่วนงานนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่ อผลักดันนโยบายให้บ รรลุวัตถุประสงค์แ ละ
เป้าหมายของสถาบัน
(หลักฐานอ้างอิง 7.4-4/1 ถึง 7.4-4/4)

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
สถาบันมีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานดังนี้
รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน โดยคณะทางานบริหารความ
เสี่ยงได้สรุปการดาเนินกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต / สานัก ได้รายงานการ
ประเมินผลและการการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
ระดับสถาบัน ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ย งที่เกิดขึ้น การควบคุม ที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาการดาเนินงานแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลส าเร็จของการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินต่อสภาสถาบัน โดยมีการติดตามความก้าวหน้า
หรือผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงจากส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบกิจกรรมควบคุม การ
บริหารความเสี่ยง โดยให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ภายใน (แบบ
ติดตาม ปย.2) เพื่ อสรุปเป็น ภาพรวมของสถาบั น ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย งจะนาเสนอผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งต่อที่ประชุม สภาบันเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนาข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
(หลักฐานอ้างอิง 7.4-5/1 ถึง 7.4-5/3 )
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป
สถาบันมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ย งของ
สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบระยะเวลา 12 เดือน จากการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ซึ่งมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้
พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันเสนอแล้ว โดย
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้ ส ถาบั น ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกระบวนการบริ ห ารจั ดการในด้ า นต่ า งๆ ด้ ว ย
เนื่องจากมีความสาคัญที่จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ย งในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษาเป็นต้น
2. ให้เริ่ ม แผนปฏิ บัติง านของคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง ตั้ งแต่ต้น ปีงบประมาณ เพื่ อให้ มี
ระยะเวลาเพีย งพอแก่ก ารดาเนินงานและปรับ ปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ย งตาม
ข้อแนะนาของคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อสภาสถาบัน
3. ให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้กาหนดการบริหารความเสี่ย งจากระดั บสถาบัน
ลงสู่ส่วนงานต่างๆ (ระดับบนลงล่าง) เพื่อให้เห็นภาพกว้างที่เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการบริหารความเสี่ยงยังเป็นเพียงการกาหนดความเสี่ยงจากระดับส่วน
งานขึ้นสู่ระดับสถาบัน

รายการเอกสารหลักฐาน
7.4-1/1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับสถาบัน
7.4-1/2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง
7.4-1/3 คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสีย่ งของสถาบัน
7.4-2/1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01)
7.4-2/2 แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02)
7.4-3
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03)
7.4-4/1 แผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
7.4-4/2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 (ภาพรวมของสถาบัน)
7.4-4/3 แบบรายงานแผนและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสถาบัน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3)
7.4-4/4 รายงานการประชุมคณะทางานประสานงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557
7.4-5/1 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2556 รอบ 12 เดือน)
7.4-5/2 แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2557 รอบ 6 เดือน)
7.4-5/3 สรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 14/2556
7.4-6
มติสภาสถาบันครั้งที่ 14/2556

