รายชื่อแนบ
1.

คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์

31.

ผู้อำนวยกำรส่วนนิติกร

2.

คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

32.

ผู้อำนวยกำรส่วนสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์

3.

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์

33.

วิทยำลัยวิจัยนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

4.

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

34.

วิทยำลัยอุตสำหกรรมกำรบินนำนำชำติ

5.

คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

35.

วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์นำนำชำติ

6.

คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร

7.

คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

8.

คณบดีคณะกำรบริหำรและจัดกำร

9.

คณบดีคณะศิลปศำสตร์

10. รองอธิกำรบดีกำกับดูแลวิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
11. คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ
12. คณบดีวิทยำลัยนำโนเทคโนโลยีฯ
13. คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรผลิตขั้นสูง
14. ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง
15. ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม
16. ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
17. ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล
18. ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำศึกษำทั่วไป
19. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสภำสถำบัน
20. ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรงำนทั่วไป
21. ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรยุทธศำสตร์
22. ผู้อำนวยกำรส่วนกำรคลัง
23. ผู้อำนวยกำรส่วนกิจกำรนักศึกษำ
24. ผู้อำนวยกำรส่วนบำรุงรักษำและยำนพำหนะ
25. ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
26. ผู้อำนวยกำรส่วนอำคำรสถำนที่
27. ผู้อำนวยกำรส่วนพัสดุ
28. ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรวิชำกำร
29. ผู้อำนวยกำรส่วนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
30. ผู้อำนวยกำรส่วนวิเทศสัมพันธ์

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง
1. เข้าไปที่เว็บ cca.kmitl.ac.th/risk.html (แนะนาให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น)

(ภาพที่ 1)

2. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่1) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มความเสี่ยงดังภาพที่ 2 ให้เลือกหน่วยงาน
ของท่านเพื่อเริ่มต้นรายงานข้อมูล

(ภาพที่ 2)

3. ที่แบบฟอร์ม ERM01-ERM04 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ภาพที่ 3,4)

(ภาพที่ 3)

(ภาพที่ 4

คาอธิบายการกรอกข้อมูล
1.หน่วยงาน
2.ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)
3.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
4.พันธกิจ
5.ความเสี่ยง(ด้าน)
6.เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
7.ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)

ระบุหน่วยงานของท่าน (ระบบกรอกให้แล้ว)
ระบุเหตุการณ์เสี่ยงของหน่วยงานท่าน โดยเป็นการระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทาให้การดาเนินงานไม่
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน/สถาบัน
ระบุชื่อแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)
เลือกพันธกิจที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคลิกที่
เลือกว่าเหตุการณ์เสี่ยงของหน่วยงานท่านอยู่ในด้านไหน โดยคลิกที่
ระบุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่มาของเหตุการณ์เสี่ยง ทีท่ าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือสถาบันฯ ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือสถาบัน ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)
ใส่รายละเอียดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) เรื่องนีไ้ ม่ได้ถกู บริการจัดการ

8.รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
9.โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับความเสี่ยง (ระดับ กาหนดระดับโอกาส และระดับผลกระทบ ของของเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) และดูลาดับความเสี่ยง และ ระดับความเสีย่ ง ได้จากการเทียบจากตาราง
ความเสี่ยง)
ระดับและลาดับความเสี่ยง (Degree of risk) หรือจะคลิกเลือกได้เลยเมื่อทราบ ระดับโอกาสและระดับผลกระทบแล้ว โดยคลิกที่
10.วิธีจัดการความเสี่ยง
ให้เลือกวิธีจัดการความเสี่ยงโดยคลิกที่
การยอมรับ หมายถึง ความเสี่ยงทีเ่ หลือในปัจจุบันอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มัก
ใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ
การควบคุม หมายถึง เป็นการหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การถ่ายโอน หมายถึง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผอู้ ื่นหรือองค์กรอื่นแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การชื้อกรมธรรม์ประกันภัย
การหลีกเลี่ยง หมายถึง การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
11.รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง ให้ใส่รายละเอียดแนวทางจัดการความเสี่ยง
12.การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ให้เลือกการควบคุมที่มีอยู่โดยคลิกที่
15.การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่
ให้เลือกว่าการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่โดยคลิกที่
16.กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail /
ให้ใส่กาหนดเสร็จ / ผู้รบั ผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
17.หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ใส่หมายเหตุ รายละเอียดของงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)

ตารางระดับและลาดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
การพิจารณาความเสี่ยง หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนา
ความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้
ตารางระดับและลาดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ผลกระทบ/ความรุนแรง
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โซนสีเขียว
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ

1=
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3=
4=

1
2
1
2

1
1
2
2

ลาดับ
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=

3
โอกาสที่จะเกิด

โซนสีเหลือง
โอกาส ผลกระ
ทบ
3
1
4
1
5
1
3
2
4
2
5
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

โซนสีส้ม
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ
16=
1
4
17=
2
4
18=
3
4
19=
1
5
20=
2
5
21=
3
5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โซนสีแดง
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ
22=
4
4
23=
5
4
24=
4
5
25=
5
5

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ
ลาดับ

ระดับความ
เสี่ยง

22 - 25

สูงมาก

16 - 21

สูง

5 - 15

ปานกลาง

1-4

ต่า

แทนด้วย
แถบสี

ความหมาย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งที่ นายอรรถพล คาเสนาะ เบอร์โทร 2124 เพื่อทาการปรับสถานะว่าได้รับ
ข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 5)

(ภาพที่ 5)

ข้อควรระวัง
- การกรอกข้อมูลความเสี่ยง Online ต้องมั่นใจว่ามีการต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทาการเซฟ
ข้อมูล (เช็คว่าเน็ตหลุดหรือไม่โดยการเข้าเว็บไซต์ www.google.com ) โดยระบบจะทาการเซฟข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อ
กรอกข้อมูลลงในตาราง
- กรอกข้อมูลเฉพาะลิงค์ของหน่วยงานตัวเองเท่านั้น (ของหน่วยงานอื่นเข้าไปดูได้แต่อย่าทาการแก้ไขใดๆ)

ข้อแนะนา
- ให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ www.google.com/intl/th/chrome/browser/

- วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อขึ้นหัวข้อดังภาพที่ 6 ให้กด Alt+Enter

(ภาพที่ 6)
- ถ้าต้องการข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นไฟล์ (Excel, PDF) เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร หรือใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คาเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ
- ถ้าติดปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คาเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ

Shopping list of risk
ตัวอย่างประเด็นความเสีย่ งตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันฯ

หน้ า 2

การเรียนการสอน
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้รับนักศึกษาได้ตรงตาม
ในการรับนักศึกษา
เป้าหมายในแผนการรับนักศึกษา

2.นักศึกษาที่ได้ไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร

ด้านกลยุทธ์

แผนปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ

3.การเรียนการสอน
ขาดประสิทธิภาพ

ด้านกลยุทธ์

แผนปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุง
การเรียนการสอน

เพื่อให้การจัดการการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

แผนปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงกายภาพให้เหมาะสม
สภาพแวดล้อมให้
กับสภาพการเรียนการสอนและ
เหมาะสมต่อการเรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การสอน

1.รับนักศึกษาได้ไม่ตรง
ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 วันรับสมัครนักศึกษาไม่เหมาะสมหรือตรงกับ
สถาบันการศึกษาคู่แข่ง
 นักศึกษาทีผ่ ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก
นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงมากกว่า

 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ/
วิทยาลัย
 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงความต้องการ
ของผู้เรียน
 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
 สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
 ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
 ปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกให้มีความเหมาะสม

 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาไม่ชัดเจนและไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
 ข้อสอบคัดเลือกไม่เหมาะสม ไม่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพได้
 กลุ่มเป้าหมายมีตวั เลือกสถานศึกษาหลากหลาย
 อุปกรณ์ เครื่องมือที่เอื้ออานวยด้านการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัตกิ ารมีไม่เพียงพอ
 อาจารย์ขาดแคลนเนื่องจากการเกษียณอายุ
 อาจารย์ใหม่ขาดประสบการณ์ในการสอน
 อาจารย์มีภารกิจมากจนกระทบกับการเรียนการสอน
 อาจารย์รับงานจากหน่วยงานภายนอกจนกระทบกับ
การเรียนการสอน
 สภาพแวดล้อมเสือ่ งต่อการเกิดมลภาวะ
 นักศึกษาและบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
แวดล้อม
 ชุมชนโดยรอบไม่ให้ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม

 สารวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือที่เอื้ออานวยด้านการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อความต้องการ
 วางแผนอัตรากาลังบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากร
ที่จะมาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
 ปรับปรุงภาระงานของอาจารย์ไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน
 วางแผนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
 สร้างความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อม
กับนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ

หน้ า 3
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
5.ศักยภาพของบัณฑิต
ด้านภาษาอังกฤษไม่
พร้อมแข่งขันกับชาติ
อื่นๆ ในอาเซียน
6.เกิดการกระทาผิด
หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เช่นการสอน/การ
ควบคุมวิทยานิพนธ์/
การวัดประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษา/การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ฯลฯ

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษรองรับตลาดแรงงาน
AEC

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

แผนป้องกันการ
กระทาผิดหรือละเลย
ต่อการปฏิบัตงิ านตาม
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก
ที่บุคลากรกระทาผิดหรือละเลยต่อ
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังขาด
ประสิทธิภาพ
 ขาดนโยบายการสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษที่
เป็นรูปธรรม

 จัดโครงการ Summer Camp เพือ่ เพิม่ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
 กาหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมมากขึน้






บุคลากรขาดความรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาดการอบรมให้ความรู้
ไม่มีระบบตรวจสอบ สอบทานที่ดีพอ
บุคลากรละเลยต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

 อบรมให้ความรูใ้ นเรื่องของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
 เพิ่มมาตรการตรวจสอบ สอบทานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

หน้ า 4

การวิจัย
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
แผนจัดหาแหล่งลงทุน เพื่อให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงาน
สาหรับนักวิจัย
ภายนอก สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
วิจัยได้อย่างเพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 ผู้ให้ทุนวิจัยขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของ
การนาทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน

2.งานวิจัยยังไม่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและ
ไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที

ด้านกลยุทธ์

แผนกลั่นกรองและ
ส่งเสริมงานวิจัยที่
สอดคล้องกับต้องการ
ของสังคม

 ขาดการสารวจความต้องการของสังคม
 ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
 ขาดงบประมาณในการนางานวิจัยไปใช้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

 ทาการสารวจความต้องการของสังคม เพื่อทา
วิจัย เพื่อเสนอขอรับทุน
 ทาความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึน้
 มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย
ที่เป็นระบบและชัดเจน
 ทาการสารวจความต้องการของสังคม
 มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย
ที่เป็นระบบและชัดเจน

3.จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติมีน้อย

ด้านกลยุทธ์

แผนส่งเสริมการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
ตีพิมพ์เผยแพร่
อาจารย์และนักวิจยั ในระดับ
ผลงานวิจัยใน
นานาชาติ
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

1.จานวนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกลด
น้อยลง

เพื่อให้การทาวิจัยนาไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมจริง

 ผลงานวิจัยที่นาเสนอยังไม่ได้มาตฐานเพียงพอ
สาหรับการตึพิมพ์เผยแพร่
 คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก อาจารย์รุ่นเก่า สู่
อาจารย์รุ่นใหม่ ในเรื่องการตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ
 ขาดความร่วมมือที่เข้มแข็งในการทาวิจัยร่วมกันใน
ระดับนานาชาติกบั มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 ภาระงานสอนและภาระงานด้านอืน่ มากเกินไป

 การดาเนินการโครงการนักวิจัยพี่เลีย้ ง
 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการของคณะ/วิทยาลัย

หน้ า 5
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
4.บุคลากรสายวิชาการ
ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการมีจานวนลดลง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
แผนส่งเสริมบุคลากร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
สายวิชาการในการขอ คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่
ตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ เร่งทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ภายในระยะเวลาที่ระเบียบของ
สถาบันกาหนด

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรูใ้ นการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
 ขาดอาจารย์รุ่นพีท่ ี่จะมาคอยให้คาแนะนาในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
 ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ

 ทาสัญญากับอาจารย์ใหม่ทจี่ ะต้องขอตาแหน่ง
ทางวิชาการในระยะเวลาที่กาหนด
 มีระบบสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ในการขอ
ผลงานวิจัย

หน้ า 6

การบริการวิชาการ
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
1.หลักสูตรการ
ฝึกอบรม/สัมมนา ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ทันสมัย
ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและไม่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

2.ทรัพยากร (คน/เงิน/
เครื่องมือ/อุปกรณ์และ
สถานที่) ที่ใช้การ
ฝึกอบรม/สัมมนาไม่
เพียงพอไม่เหมาะสม

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนปรับปรุงหลักสูตร
และปรับกระบวนการ
จัดการฝึกอบรม/
สัมมนา

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรม/
สัมมนา ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมายและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ด้านกลยุทธ์

แผนปรับปรุงหลักสูตร
และปรับกระบวนการ
จัดการฝึกอบรม/
สัมมนา

เพื่อให้ได้ทรัพยากร (คน/เงิน/
เครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานที่) ใน
การฝึกอบรม/สัมมนาอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ
 ไม่มีผรู้ บั ผิดชอบพัฒนาการฝึกอบรม/สัมมนา
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาหลักสูตร
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ใส่ใจในการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย
 ขาดผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีทักษะและประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร
 ไม่นาข้อมูลจากการสารวจมาวิเคราะห์และประเมิน
ความต้องการของการฝึกอบรม
 ขาดเป้าหมายและแผนในการจัดทาหลักสูตรที่
ชัดเจน
 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลักสูตร
มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
 วิทยากรที่เชี่ยวชาญเนื้อหาหลักสูตรโดยเฉพาะมี
บริการวิชาการ
จานวนไม่เพียงพอกับความต้องการ
 ไม่มีฐานข้อมูลวิทยากรที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
 อัตรากาลังในหน่วยงานมีน้อยและปฏิบัติงานหลาย
หน้าที่
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เตรียมความพร้อมจัดหา
เครือ่ งมือเครื่องใช้ให้พร้อมก่อนการฝึกอบรม/
สัมมนา
 อัตราค่าตอบแทนวิทยากรต่า
 ขาดข้อมูลทรัพยากร (คน/เงิน/ครุภณ
ั ฑ์/สถานที่) ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน้ า 7
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)

3.ผู้ใช้บริการไม่เกิด
ด้านกลยุทธ์
ความเชื่อมั่นในการ
บริการวิชาการ การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย
4.การบริการยังไม่ได้
ด้านการ
มาตรฐาน ไม่ตอบสนอง ปฏิบัติติงาน
ต่อผู้รับบริการ

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)

แผนปรับปรุงหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรู้จัก
และปรับกระบวนการ และมีความสนใจในการใช้บริการ
จัดการฝึกอบรม/
วิชาการ
สัมมนา
แผนปรับปรุงหลักสูตร เพือ่ พัฒนาการบริการของสาย
และปรับกระบวนการ สนับสนุน/สายวิชาการ ให้มี
จัดการฝึกอบรม/
คุณภาพระดับสากล
สัมมนา

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 ขาดการวางแผนในการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ
และเหมาะสม
 ขาดการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ขาดการจัดทารายละเอียดของพัสดุที่จาเป็นใน
หลักสูตรทีจ่ ัดอบรม
 ขาดการบารุงรักษาและการทดแทนของครุภัณฑ์
 ขาดการบารุงรักษาอาคารสถานที่
 ชื่อเสียง รวมทั้งวิทยากรและนักวิจยั ยังไม่เป็นที่รู้จัก มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ
 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ

ผู้ให้บริการบางคนยังขาดทัศนคติที่ดตี ่อการบริการ

มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ

หน้ า 8

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
1.นักศึกษา บุคลากร
ไม่ได้รับการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์วัฒนธรรม
โดยใช้ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้าน
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ และ
วัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาและ
ศิลปะวัฒนธรรมที่เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญ ในด้านการทานุ มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรง
บารุงศิลปวัฒนธรรม
 นักศึกษาและบุคลากรไม่มีความรูแ้ ละไม่เห็น
ความสาคัญ
 ขาดงบประมาณ/งบประมาณไม่เพียงพอ
 ขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร ในการ
กาหนดเป้าหมายและทิศทางการดาเนินงาน
 สถาบันฯ ไม่ได้ถ่ายทอดให้นสิ ิตและบุคลากรเข้าใจ
ในนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ทั่วถึง
 ชุมชนไม่มีส่วนร่วม

หน้ า 9

ด้านบริหารจัดการและอืน่ ๆ (ด้านการปฏิบัติงาน)
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
1.คอมพิวเตอร์สาหรับ ด้านการ
ใช้ในเพื่อการปฏิบตั ิงาน ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อการเรียนการ
สอนเสียหายไม่สามารถ
ใช้งานได้

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

2.ขาดบุคลากรที่มี
ด้านการ
ความรู้ ความเชียญชาญ ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน

แผนพัฒนาบุคลากร

 ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า
 ขาดการสร้างแรงจูงใจในการทางาน

3.การปฏิบัตงิ านติดขัด
มีปัญหา ไม่สามารถ
ดาเนินการได้จนแล้ว
เสร็จ หรือดาเนินการ
แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่
กาหนด

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

แผนปรับปรุง
กระบวนการทางาน

 เพื่อรองรับ หรือทดแทน การ
ลาออกของเจ้าหน้าที่/อาจารย์
 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การทางาน
เพือ่ เพิม่ พูนและส่งเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

4.บุคลากรขาดความ
ด้าน
กระตือรือร้น ขาดความ การปฏฺบัติ
ร่วมมือในการพัฒนา
งาน
ศักยภาพในการทางาน

แผนปรับปรุง
กระบวนการทางาน

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

 ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
 บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 ขาดกระบวนการจัดหาที่เป็นระบบ
 เจ้าหน้าที่ดแู ลบารุงรักษามีไม่เพียงพอ

 การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที่
ได้รับมอบหมาย
 จานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน
 ระยะเวลาการดาเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน
 บุคลากรที่มีประสบการณ์สูงเกษียณอายุ และการ
ขาดการวางแผนด้านบุคลากรทีจ่ ะมารับถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผู้มปี ระสบการณ์

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
จัดหาโดยวิธกี ารเช่าใช้ร่วมกับทางสถาบัน โดย
ประสานงานไปยังสานักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้ง
ความประสงค์จะจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ด้วย
วิธีการเช่าใช้

 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการอบรม หรือให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากผู้อาวุโส หรือมี
ประสบการ์ในหน่วยงาน
 จัดสรรอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน

หน้ า 10

ด้านบริหารจัดการและอืน่ ๆ (ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ)
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
1.บุคลากรและ
นักศึกษาไม่ทราบ
หรือไม่เข้าใจใน
นโยบาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ ของสถาบัน

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

ชื่อแผนบริหารความ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
แผนประชาสัมพันธ์
เพื่อทาการเผยแพร่กฎระเบียบ
เพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับ ให้ผู้ที่เกีย่ วข้องรับทราบ
ในเรื่องของ นโยบาย/
กฎหมาย/ข้อบังคับ
ของสถาบัน

ด้านบริหารจัดการและอืน่ ๆ (ด้านกลยุทธ์)
ด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความ
(ด้าน)
เสี่ยง
และอื่นๆ
2.บุคลากรที่มีความรู้
ด้านกลยุทธ์
ความสามารถอยู่ในช่วง
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการมีจานวนมาก

แผนการจัดสรร
อัตรากาลัง

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)
 ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

 เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ไม่มีแผนบริหารกาลังบุคลากร
ความสามารถรองรับ
บุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการ
 เพื่อเป็นแนวทางในการรับ
การจัดสรรอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภาระงาน

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
จัดทาแผนการจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรที่รองรับ
บุคลากรที่จะเกษียณอายุ และการจัดสรรอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงาน

หน้ า 11

ข้อมูลที่เสนอโดยส่วนงานอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นอกเหนือจากที่หน่วยงานกาหนดไว้ใน Shopping list of risk

หน้ า 12

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

พันธกิจ

1.รายได้จากการทา การวิจัย
วิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
2.คุณภาพของ
การบริหาร
นักศึกษาระดับบัณฑิต จัดการ

ความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความ
(ด้าน)
เสี่ยง
ด้านการเงิน โครงการสนับสนุน
การทาวิจัยร่วม
ภาคอุตสาหกรรม
ด้านกลยุทธ์ แผนปรับปรุง
กระบวนการเลือก
นักศึกษา

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยและ
ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
เพือ่ คัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณภาพมาเรียนระดับบัณฑิต

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

ภาคอุตสาหกรรมอาจมีข้อจากัดในการทา
วิจัยเนื่องสภาพทางเศรษฐกิจ

เพิม่ ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ
เพิ่มความร่วมมือกับภาครัฐ

จานวนบัณฑิตที่เข้ามาสมัครเรียนมี
คุณภาพไม่ดี

เพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณารับสมัคร ได้แก่
เกรด ประสบการณ์ทางานวิจัย
ประสบการณ์การทางานภาคอุตสาหกรรม

สานักงานอธิการบดี ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

พันธกิจ

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ชื่อแผนบริหารความ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)

1.บุคลากรที่มีความรู้
การบริการ
ความสามารถอยู่ในช่วง วิชาการ
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

แผนปรับปรุง
กระบวนการทางาน

2.ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศบุคลากรให้
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

แผนปรับปรุง
กระบวนการทางาน

การบริการ
วิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

 เพื่อเตรียมบุคลากรที่มี
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
ความรู้ความสามารถรองรับ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากรที่จะเกษียณอายุ
 จานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
ราชการ
ภาระงาน
 เพื่อเป็นแนวทางในการรับ
การจัดสรรอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภาระงาน
ระบบสารสนเทศบุคลากรให้ข้อมูล ข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ บุคลากรยังให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
 วางแผนอัตรากาลังบุคลากรเพื่อเตรียม
บุคลากรที่จะมาทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ
 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

 แต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบปฏิบัตหิ น้าที่หลักดูแล
ระบบสารสนเทศบุคลากร
 ติดตามรายงานผลการดาเนินการเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง

หน้ า 13

สานักบริการคอมพิวเตอร์
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

พันธกิจ

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ชื่อแผนบริหารความ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าสาหรับ
ระบบสารสนเทศของทั้งสถาบันได้
อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพสูง

ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสารสนเทศได้ทั้งสถาบัน

สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทุก
ระบบในสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพสูง ข้อมูลสาคัญได้รับ
การ Update แบบ Near Real
Time อย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งาน และครบถ้วน ไม่ให้
เกิดความเสียหายจากข้อมูลสูญเสีย
ไปและรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคตได้สูงสุด
แผนทบทวนและ
ทบทวนและเสนอปรับนโยบายการ
เสนอปรับนโยบาย
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล แยกจาก
การเก็บข้อมูลส่วน
ข้อมูลสถาบัน(รวมทั้งการลดข้อมูล
บุคคล แยกจากข้อมูล ขยะใน mail)
สถาบัน

เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ล่มบ่อย ใช้งานได้
ไม่ดี ข้อมูลไม่ Real-time Update

แผนสารองฉุกเฉิน กรณีที่ไฟฟ้าดับและ
Generator ไม่ทางาน วางแนวปฏิบตั ิราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทดสอบแผน ผู้ที่
เกี่ยวข้องทากิจกรรมในระหว่างที่ยังไม่สามารถทา
ให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทางาน
แผนการจัดทาระบบสารอง Critical Data &
Informationต้องการการบริหารแบบNear Real
time ความถี่เร็วกว่าปกติและวางกรอบแนวทาง
ปฏิบัติสาหรับผูใ้ ช้และเจ้าของข้อมูลในการส่งเข้า
ระบบสารองรวมถึงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
และทดสอบ(สมมติสถานการณ์)

1.ไฟฟ้าดับขัดข้อง

อื่นๆ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

แผนการจัดทา MA
ระบบไฟฟ้าและ
สารองระบบไฟฟ้า
แบบเข้มข้น

2.ระบบสารสนเทศเกิด
ปัญหา

อื่นๆ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

แผนการจัดทาระบบ
สารอง Critical Data
& Information หาก
ต้องบริหารแบบ
Near Real time

3.ระบบ Mail , Web
page สถาบัน และ
ระบบสารสนเทศมี
Error

อื่นๆ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่เก็บไว้สูญหาย ไม่มีพื้นที่รองรับ
อนาคต เพราะใช้ server ส่วนกลางเก็บ
ข้อมูลของบุคคลและสถาบัน ที่ไม่เคย
cleansing

แผนศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาชัน้ นา
แผนการพัฒนา Drop Box รายบุคคล บริหาร
จัดการข้อมูลขยะที่สะสมนาน เพื่อเปิดพื้นที่วา่ ง
สาหรับข้อมูลสาคัญในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใช้
และบริหารข้อมูลบน Drop Boxที่ประหยัดการใช้
พื้นที่บน server

หน้ า 14

สานักหอสมุดกลาง
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

พันธกิจ

1.การบริหารจัดการ
ด้านงานบุคคล งาน
แผน งานพัสดุ งาน
อาคารสถานที่ ล่าช้า
ไม่เกิดความคล่องตัว
ในการทางาน
2.การสืบค้นและยืม
คืนหนังสือและไม่
สามารถสืบค้น
งานวิจัยในระบบ
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้

การบริการ
วิชาการ

การบริการ
วิชาการ

3.ระบบควบคุมการ การบริการ
เข้าออกเป็นระบบที่ วิชาการ
ใช้เพื่อรักษา ความ
ปลอดภัย หรือบริเวณ
ที่ต้องการจากัดสิทธิ์
การเข้าออก

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
การวิเคราะห์
อัตรากาลังที่
ต้องการเพิ่ม ส่วน
งานบุคคล งานแผน
งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่
ด้านการเงิน การใช้งานฐานข้อมูล
และจัดซื้อตามความ
จาเป็น ดาเนินการ
ต่อ MA ฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
(Millennuim)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)
รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อวิเคราะห์อัตรากาลังที่
การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน วิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม ส่วนงาน
เพิ่มขึ้น ภายในปีงบประมาณ
งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ทาให้ล่าช้า บุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคาร
2560
ไม่เกิดความคล่องตัวในการทางาน
สถานที่
เนื่องจากต้องใช้บริการจากหน่วยงานอื่น
หรือจากส่วนกลาง
เพื่อให้บริการฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่หยุดชะงัก

การจัดทาแผนขอ
เพื่อลดและป้องกันการสูญหาย
จัดสรรงบประมาณ ของทรัพยากรสารสนเทศ
ประจาปี 2560
คือ ระบบโทรศัพท์
วงจรปิด (CCTV) ทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคาร

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของ
สถาบันไม่
สามารถใช้บริการฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) ในการสืบค้นและยืมคืน
หนังสือ
และไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยในระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้
อาคารสานักหอสมุดกลางใหม่ (7 ชั้น) ยัง
ไม่มีระบบ Access Control System ซึ่ง
เป็นระบบควบคุมการเข้าออกเป็นระบบที่
ใช้เพื่อจากัดสิทธิ์และเก็บข้อมูลการเข้า
ออกของบริเวณที่ต้องการรักษา ความ
ปลอดภัย หรือบริเวณที่ต้องการจากัดสิทธิ์
การเข้าออก เช่นบริเวณสานักงาน ห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บของมีค่าต่างๆ เป็นต้น

สรุปลาดับความสาคัญของการใช้งาน
ฐานข้อมูลและจัดซื้อตามความจาเป็น
ดาเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Millennuim) จัดทาแผนการใช้
จ่ายวงเงินที่ได้รับจัดสรร

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสานักหอสมุดกลาง ประจาปี
งบประมาณ 2560
2.ส่งเอกสารแจ้งให้ส่วนงานระบุความเสี่ยง
3.ดาเนินการสรุปข้อมูลความเสี่ยงจากส่วน
งาน

ตารางระดับและลาดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบบใหม่
การพิจารณาความเสี่ยง หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ
(ความรุนแรง) (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนาความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้
ตารางระดับและลาดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ผลกระทบ/ความรุนแรง

19 20 21 24 25
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2
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1

1

2

5

6

7

1

2

4

5

โซนสีเขียว
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ

1=
2=
3=
4=

1
2
1
2

1
1
2
2

ลาดับ
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=

3
โอกาสที่จะเกิด

โซนสีเหลือง
โอกาส ผลกระ
ทบ
3
1
4
1
5
1
3
2
4
2
5
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

โซนสีส้ม
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ
16=
1
4
17=
2
4
18=
3
4
19=
1
5
20=
2
5
21=
3
5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โซนสีแดง
ลาดับ โอกาส ผลกระ
ทบ
22=
4
4
23=
5
4
24=
4
5
25=
5
5

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ
ลาดับ
คะแนน

ระดับความ
เสี่ยง

22 - 25

สูงมาก

16 - 21

สูง

5 - 15

ปานกลาง

1-4

ต่า

แทนด้วย
แถบสี

ความหมาย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม

ที่มา : อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ วิทยากรอบรม เรื่อง ความรูค้ วามเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

ตัวอย่าง
หน่วยงาน

สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ศักยภาพของบัณฑิต
ด้านภาษาอังกฤษไม่
พร้อมแข่งขันกับชาติ
อื่นๆ ในอาเซียน

ชื่อแผน
บริหารความ
เสี่ยง

พันธกิจ

แผนพัฒนา การเรียนการ
ศักยภาพ
สอน
ด้าน
ภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา

ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความ
สูญเสีย
/ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

ด้านกล
ยุทธ์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
รองรับ
ตลาดแรงงาน AEC

1.กระบวนการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
ยังขาดประสิทธิภาพ
2.ขาดนโยบายการ
สนับสนุนการศึกษา
ภาษาอังกฤษที่เป็น
รูปธรรม

บัณฑิตของสถาบันฯ
มีข้อจากัดด้านภาษา
ส่งผลกระทบในการ
หางาน

โอกาส, ผลกระทบ =
ลาดับความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

วิธีจดั การ
ความเสี่ยง

5, 5 = 25(สูงมาก) ควบคุม

ERM 01-04

รายละเอียด/แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
การควบคุมที่มี การควบคุมที่มีอยู่
อยู่แล้ว
แล้วได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/Email/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

1. ปรับปรุงกระบวนการ O : มีแต่ไม่
เรียนการสอนให้มี
สมบูรณ์
ประสิทธิภาพ
2.จัดโครงการ Summer
Camp เพื่อเพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
3.กาหนดสอบ TOEFL,
TOEIC เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อม

รองอธิการบดี

20 ล้านบาท

O : ได้ผลบ้างแต่
ไม่สมบูรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6, 12 เดือน

หน่วยงาน

สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าฯ

ชื่อเหตุการณ์
เสี่ยง
ศักยภาพของ
บัณฑิตด้าน
ภาษาอังกฤษ
ไม่พร้อม
แข่งขันกับ
ชาติอื่นๆ ใน
อาเซียน

ชื่อแผน
บริหารความ
เสี่ยง
แผนพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา

พันธกิจ

ความเสี่ยง

การเรียนการ
สอน

ด้านกลยุทธ์

เป้าหมายการบริหารความ
เสี่ยง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษรองรับ
ตลาดแรงงาน AEC

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

1.กระบวนการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษยังขาด
ประสิทธิภาพ
2.ขาดนโยบายการ
สนับสนุนการศึกษา
ภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม

1. ปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
2.จัดโครงการ
Summer Camp
เพื่อเพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
3.กาหนดสอบ
TOEFL, TOEIC
เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมมากขึ้น

การ
ประเมินผล
การ
ควบคุม
O : ได้ผล
แต่ยังไม่
สมบูรณ์

ผลการ
ดาเนินการ
และ
ระยะเวลา
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
โอกาส,
โอกาส,
และระยะเวลา
ผลกระทบ =
ผลกระทบ =
ดาเนินการ
ลาดับความเสี่ยง ลาดับความเสี่ยง
(รายละเอียดการ (ระดับความเสี่ยง) (ระดับความเสี่ยง)
ดาเนินการ)
ก่อนการจัดการ หลังการจัดการ
1.ได้มีการจัด
5, 5=25(สูงมาก) 5, 5=25(สูงมาก)
โครงการ
Summer Camp
เพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2.กาหนดให้มีการ
สอบ TOEFL,
TOEIC

ERM 05

กาหนดเสร็จ/
ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ/E/ แนวทางแก้ไข
mail/เบอร์
โทรศัพท์
นักศึกษายังไม่ให้
ความสนใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
Summer Camp
เท่าที่ควร

รองอธิการบดี

