สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2556
หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ERM 01-04
การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

การดาเนินงานด้าน
งานวิจัย

1. เพื่อหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษา

ขาดเงินสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงาน

1. ไม่ได้รับการสนับสนุน
การวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก
2. การแข่งขันในการขอ
ทุนสูงขึ้น

1. ขาดเงินรายได้เพื่อ
นามาพัฒนางานวิจัย และ
การจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย
2. อาจารย์ไม่มผี ลงานวิจัย

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
วิทยาลัยเพื่อให้ปรากฎแก่
หน่วยงานภายนอก
3. สร้างแรงจูงใจให้แก่นกั วิจัย
ของวิทยาลัยเพื่อสร้างกาลังใจ
ในการทาวิจัย

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

การเพิ่มจานวน
โครงการงานบริการ
วิชาการ

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ด้านการเงิน
รายได้จากงานบริการ
สถาบันและ
(Financial Risk) วิชาการ จะต่ากว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการ

คณาจารย์ที่รับงาน
บริการวิชาการ จะเป็น
บุคคลากรท่านเดิม ๆ ซึ่ง
มีปริมาณงานมากอยู่
แล้วทาให้ไม่สามารถรับ
งานใหม่ได้

1.รายได้จะลดลงจาก
เป้าหมาย
2.ขาดผู้เชี่ยวชาญในงาน
บริการวิชาการ ถ้า
คณาจารย์ที่รับทางาน
บริการวิชาการท่านเดิม
เกษียณอายุราชการ

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ 1. ให้ข้อมูลคณาจารย์
บุคคลากรภายในสถาบันเรื่อง
งานบริการวิชาการ
2. เชิญหัวหน้าโครงการที่รับ
งานบริการวิชาการ เป็น
วิทยากรถ่ายทอดงานบริการ
วิชาการ
3. เชิญหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องงานบริการวิชาการ

X : ไม่มี

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

1. Maping
เพื่อนางานวิจัยไปสู่
2. Communication เชิงพาณิชย์
3. Trainging
4. CRM
5. Incentive

1. อันดับความเป็นยอด
ด้านงานวิจัยอยู่อนั ดับ
ท้าย ๆ
2. ไม่มนี วัตกรรมใหม่ๆ ที่
จะเป็นตัวทาชื่อเสียงให้
สถาบัน และสังคมภายนอก

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจน
ในการที่จะเป็นผู้นาด้าน
งานวิจัย การปฏิบตั งิ านต้อง
เป็น Topdown
management

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

ด้านการเงิน
1. ไม่มงี านใหม่
1. ระบบการสืบคืนไม่มี
(Financial Risk) 2. งานวิจัยไม่ตรงต่อ
2. นักวิจัยหันเหไปทาง
ความต้องการของตลาด องค์กรภายนอกเป็นส่วน
ใหญ่
3. ไม่มสี านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่
สมบูรณ์แบบ
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

O : ได้ผลบ้าง นางสาววนิดา
แต่ไม่สมบูรณ์ นพรัตน์

X : ไม่มี

กาหนดเสร็จ
ภายในกันยายน
2556
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมฯ
E-mail:
bteerayudh@gm
ail.com
เบอร์โทรศัพท์
087 4948 497

O : ได้ผลบ้าง กาหนดเสร็จ
ใช้งบ TLO
แต่ไม่สมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน 1,700,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมฯ
E-mail :
bteerayudh@gm
ail.com
เบอร์โทรศพท์
087 4948 497

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

สนับสนุนและ
เผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ ตลอดจน
เทคโนโลยีเพื่อบริการ
สังคมให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด

1. เพื่อปรับ
ด้านกลยุทธ์
ขาดความร่วมมือจาก
กระบวนการทางาน (Strategic Risk) หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และมาตรฐาน
ให้บริการของสานัก
ส่งเสริมฯ
2. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกได้
ทราบถึงการ
ดาเนินงานของสานัก
ส่งเสริมฯ
3. เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริการ
ในการติดต่อเพื่อรับ
บริการจากบุคลากร
ของสานักส่งเสริมฯ
4. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องกับบริการ
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก

ขาดการประชาสัมพันธ์

งบประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม บริหารงบประมาณที่มอื ยู่
จากัดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

Process งานให้
กระชับและรวดเร็ว
เป็นระบบ

1.เพื่อให้เป็น Service
excellent
2. ให้เป็น Service
before sale
3. เกิดการซื้อซ้าและ
ภักดีในตรา
4. ยอดขายเพิ่มสูงได้
ตามแผน

ไม่บริการในเชิงรุก

รายได้ลดลงจากแผนงาน

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดทาทะเบียนคุมให้อพั เดท
พร้อมข้อมูลสารสนเทศในทุก
ด้าน

X : ไม่มี

สานักงานสภา
สถาบัน

การทบทวน
แผนปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

เพื่อให้แผนการ
ด้านกลยุทธ์
แผนปฏิบตั งิ านไม่
ปฏิบตั งิ านสอดคล้อง (Strategic Risk) สอดคล้องกับแผนกล
กับแผนกลยุทธ์ของ
ยุทธ์ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. ทบทวนและปรับปรุง
แผนการปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
2. ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อ
นาไปสู่แผนการปฏิบตั งิ าน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

โอกาสที่จะไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในเชิง
ตัวเลขสูงมาก

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

1. กาหนดเป้าประสงค์ การปฏิบตั งิ านไม่เป็นไป
เป้าหมายการดาเนินงาน ตามแผนทีก่ าหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
2. งบประมาณที่ได้รับไม่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ที่มกี ารปรับเปลี่ยน
ใหม่
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รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

O : ได้ผลบ้าง กาหนดเสร็จ
แต่ไม่สมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมฯ
E-mail :
bteerayudh@gm
ail.com
เบอร์โทรศัพท์
087 4948 497

X : ไม่มี

กาหนดเสร็จ
งบด้าน
ภายใน 12 เดือน สารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
200,000 บาท
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมฯ
E-mail:
bteerayudh@gm
ail.com
เบอร์โทรศัพท์
087 4948 497

O : ได้ผลบ้าง 30 ก.ย. 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ
ผูอานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

6,000.00 บาท

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

สานักงานสภา
สถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง

ศึกษาทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับ นโยบาย/
กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบัน

เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
ตาม นโยบาย/
กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบัน
ได้อย่างถูกต้อง

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

บุคลากรไม่ทราบหรือไม่
เข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย/กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับของ
สถาบัน

ขาดการชี้แจงจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของการปรับปรุง
แก้ไข กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับของ
สถาบัน

ทาให้การปฏิบตั งิ านเกิด
ความผิดพลาดและล่าช้า

5

4

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มาให้ความรู้หรือช่วยชี้แจง
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย/
ระเบียน/ข้อบังคับของสถาบัน
ที่มกี ารปรับปรุงใหม่แก่
บุคลากรของสานักงานสภา
สถาบัน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง 30 ก.ย. 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

5,000.00 บาท

สานักงานสภา
สถาบัน

ศึกษาทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับ นโยบาย/
กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบัน

เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
ตาม นโยบาย/
กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบัน
ได้อย่างถูกต้อง

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

บุคลากรไม่ทราบหรือไม่
เข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย/กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับของ
สถาบัน

ขาดการชี้แจงจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของการปรับปรุง
แก้ไข กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับของ
สถาบัน

ทาให้การปฏิบตั งิ านเกิด
ความผิดพลาดและล่าช้า

5

4

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มาให้ความรู้หรือช่วยชี้แจง
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย/
ระเบียน/ข้อบังคับของสถาบัน
ที่มกี ารปรับปรุงใหม่แก่
บุคลากรของสานักงานสภา
สถาบัน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง 30 ก.ย. 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

5,000.00 บาท

สานักงานสภา
สถาบัน

สารวจและรวบรวม
ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
แจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศมี
เสถียรภาพมากขึ้น
(Internet,Lotus
Note)

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การเข้าถึงระบบ
ระบบสารสนเทศไม่
สารสนเทศไม่มี
น่าเชื่อถือ
เสถียรภาพ
(Internet,Lotus Note)

ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศถึงผู้รับล่าช้า/
ไม่ได้รับข้อมูล(จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์)

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
ถ่ายโอน ประสานงานกับสานักบริการ
เสี่ยงที่
คอมพิวเตอร์ดาเนินการ
ยอมรับไม่ได้
ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ
สารสนเทศให้มเี สถียรภาพ
มากขึ้น

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง 30 ก.ย. 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ ผอ.
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน
ผอ.ส่วน
ตรวจสอบ/ผอ.
ส่วนบริหารงาน
ทั่วไป

ส่วนนิตกิ าร
สานักงาน
อธิการบดี

การรวบรวมข้อมูล
เพื่อประสานงานกับ
สานักงานอัยการ

เพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของ
บุคลากรและสถาบัน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. มีการปกปิดข้อมูล

1. แพ้คดี
2. เสียเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านเพิ่มขึ้น เช่น
เวลาในการติดต่อ
ประสานงาน ทั้งทาง
โทรศัพท์ และ การ
เดินทางไปติดต่อศาล/
สานักงานอัยการ

2

3

6 (น้อย)

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556 /
แต่ไม่สมบูรณ์ ผูอ้ านวยการ
ส่วนนิตกิ าร และ
นิตกิ รเจ้าของคดี
/
ksworawa@kmit
l.ac.th / 3059

1. ทาให้รูปคดีเปลี่ยน
2. การดาเนินการด้านคดี
ความมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)
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2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ยอมรับ ในเบื้องต้นจะขอความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูที่ตรงตามความ
เป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อ
ช่วยให้ปญ
ั หาคลี่คลายได้
สะดวกมากขึ้น

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ส่วนนิตกิ าร
สานักงาน
อธิการบดี

การดาเนิน
กระบวนการ
สอบสวนทางวินยั /
ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่

เพื่อคุ้มครองสิทธิ
และความปลอดภัย
ของผู้ถูกกล่าวหา
และบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกเข้ามา
เป็นพยาน

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment
Risk)

1. ไม่มหี อ้ งประชุมที่
เหมาะสมสาหรับการใช้
ในการสอบปากคาผู้ถูก
กล่าวหา และพยาน
2. ไม่มหี อ้ ง หรือสถานที่
เหมาะสมสาหรับให้
พยานนั่งรอระหว่างที่รอ
ให้ปากคาต่อ
คณะกรรมการสอบสวน

1. ทาให้บคุ คลภายนอกรู้
ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาใน
การกระทาความผิด
2. ทาให้บคุ คลภายนอก
และผู้ถูกกล่าวหารู้ว่าใคร
เป็นพยานให้การต่อ
คณะกรรมการสอบสวน

1. ทาให้รูปคดีเสีย
เนื่องจากอาจจะมีการ
ข่มขู่พยานได้ และเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อตัว
พยาน
2. ทาให้ผู้ถูกกล่าวหาเสีอม
เสียชื่อเสียง เนื่องจาก
ขณะอยู่ในกระบวนการ
สอบสวนไม่อาจเปิดเผย
ตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อ
บุคคลภายนอกได้

4

4

16 (สูง)

ส่วนนิตกิ าร
สานักงาน
อธิการบดี

การให้คาปรึกษา
หรือคาแนะนาทาง
กฎหมายแก่ผู้มา
ติดต่องาน

เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
มีความถูกต้อง และ
สร้างความน่าเชื่อถือ
แก่ผู้มาติดต่อ และ
ผู้ร่วมงาน

ด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง
(Image and
Reputation Risk)

1. ผู้มาติดต่องานไม่
เชื่อถือและไม่แน่ใจใน
การให้คาแนะนาปรึกษา
ของนิตกิ ร
2. การติดต่อ
ประสานงาน จะระบุ
เฉพาะตัวบุคคลที่
ไว้วางใจเท่านั้น

นิตกิ รส่วนใหญ่เพิ่งจบ
การศึกษา รวมถึงมี
ประสบการณ์และอายุ
น้อย

1. ผู้มาติดต่อไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาของนิตกิ ร
อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาด
บางกฎหมายได้
2. มีการขอคาปรึกษาใน
เรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทา
ให้การดาเนินการล่าช้า
3. ภาระงานให้คาปรึกษา
จะตกแก่นติ กิ รบางคน

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. ส่งนิตกิ รไปประชุม /
ฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กบั นิตกิ ร และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั ผู้มาติดต่อ
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั
ภายในหน่วยงาน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556 /
แต่ไม่สมบูรณ์ ผูอ้ านวยการ
ส่วนนิตกิ าร และ
นิตกิ รส่วนนิตกิ าร
สานักงาน
อธิการบดี / 3059

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

การผลิตบัณฑิตให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ และเป็นที่
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ด้านภาพลักษณ์ บัณฑิตมีความรู้
และชื่อเสียง
ความสามารถต่ากว่า
(Image and
เกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
Reputation Risk)

1. นักศึกษารับเข้ามี
ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมน้อย
2. อาจารย์ผู้สอนขาด
ทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้สู่นกั ศึกษา
3. ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร ขาด
ความพร้อม

1. ส่งผลต่อชื่อเสียงของ
วิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกาาไม่มี
คุณภาพความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2. หลักสูตรไม่เป็นที่
ต้องการของผู้เข้าศึกษา

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. กาหนดมาตรฐานในการ
คัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้า
ศึกษาต่อ
2. เตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะการสอนให้กบั อาจารย์
3. เตรียมความเกี่ยวกับ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบตั กิ าร

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ดร. ราชศักดิ์
แต่ไม่สมบูรณ์ ศักดานุุภาพ
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4 ความ
ถ่ายโอน 1. จัดทาห้องประชุมที่เหมาะ
เสี่ยงที่
แก่การสอบสวน คือ มีความ
ยอมรับไม่ได้
เป็นส่วนตัว มิดชิด
2. จัดทาสถานที่สาหรับพยาน
นั่งรอที่เหมาะสม

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์
X : ไม่มี

X : ไม่มี

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

ส่วนอาคารสถานที่

1. ค่าอบรมเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมให้กบั
อาจารย์
100,000 บาท
2. เตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับ
ห้องเรียน/
ห้องปฏบัตกิ าร
1,000,000 บาท

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

ส่วนพัสดุ
สานักงาน
อธิการบดี

การบริหารงานพัสดุ
ให้แก่สานักงาน
อธิการบดีวิทยาลัย
และส่วนงานวิชาการ
รวมทั้งประสานงาน
ให้แก่วิทยาเขต

ส่วนพัสดุ
สานักงาน
อธิการบดี

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

วัตถุประสงค์
(objective)

1. จัดซื้อจัดหาให้
เป็นไปตามแผนงาน
2. จัดซื้อจัดหาให้
เป็นไปตามความ
ต้องการและทันเวลา
ของผู้ใช้งาน

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1. การกาหนด
รายละเอียดล่าช้า
2. การกาหนด
รายละเอียดคลาดเคลื่อน
3. การกาหนด
รายละเอียดไม่ทนั กับ
การพัฒนาเทคโนโลยี

1. ไม่สามารถจัดหาได้
ตามแผนที่กาหนด
2. ได้พสั ดุไม่ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน

1.ใช้เงินงบประมาณไม่
คุ้มค่า

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. ให้ความรู้และแนวทางใน
การกาหนดความต้องการที่
ถูกต้อง
2. จัดทาคู่มอื การกาหนด
ความต้องการ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ส่วนพัสดุ
50,000 บาท
แต่ไม่สมบูรณ์ สานักงาน
อธิการบดี/
ksdarara@kmitl.
ac.th/2233,3168

การบริหารงานพัสดุ จัดซื้อจัดหาให้ถูกต้อง
ให้แก่สานักงาน
ตามระเบียบ
อธิการบดีวิทยาลัย
และส่วนงานวิชาการ
รวมทั้งประสานงาน
ให้แก่วิทยาเขต

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

1. ระเบียบเขียนเปิด
กว้างทาให้ผู้ปฏิบตั งิ าน
ใช้ความคิดในการ
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกับ
ประกาศมีความซ้าซ้อน
ไม่สามารถนามาใช้
ปฏิบตั งิ านได้
2. มติ ครม.มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ตลอดเวลา แต่ตอ้ งใช้
ระเบียบร่วมทาให้
ปฏิบตั งิ านยาก เกิด
ความสับสน

1. ทาให้ผู้ปฏิบตั งิ านอาจ
เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบตั งิ าน
2. ทาให้ไม่ทนั ความ
ต้องการใช้งาน
3. ทาให้ผู้ปฏิบตั งิ านเกิด
ความล่อแหลมอาจ
ตรวจสอบและถูกลงโทษ
ได้

1. ผู้ปฏิบตั งิ านไม่มคี วาม
มั่นใจในการปฏิบตั งิ าน
2. ขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. พัฒนาบุคลากรอบรม
2. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ KM
3. ปรับปรุงระเบียบและ
ประกาศให้สะดวกต่อ
ผู้ปฏิบตั งิ านในการใช้งาน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ส่วนพัสดุ
150,000 บาท
แต่ไม่สมบูรณ์ สานักงาน
อธิการบดี /
ksdarara@kmitl.
ac.th/2233,3168

ดาเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(สกอ.)และภายนอก
(สมศ.)

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ระบบสารสนเทศให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง ไม่ตรงตาม
ความต้องการขอผู้ใช้งาน
ได้รับข้อมูลล่าช้าและไม่
เป็นปัจจุบนั และไม่
สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบสารสนเทศที่มอี ยู่
ในปัจจุบนั

1. ขาดความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้
งานได้ในทุกหน่วยงาน
และทุกกิจกรรม
3. ข้อมูลที่นาเข้าระบบ
ไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
4. ข้อมูลไม่ได้รับความ
เชื่อถือ

1. ไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาได้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั และ
ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ
2. ทาให้ข้อมูลที่รายงาต่อ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพไม่ถูกต้องจึงมี
ผลกระทบต่อผลการ
ประเมินของสถาบัน

4

5

20 (สูงมาก)

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง 30 กันยายน
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556
ผู้รับผิดชอบ ส่วน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อให้ได้ระบบ
สารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถ
ให้ข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องตรง
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ได้รับข้อมูล
รวดเร็วรูปแบบง่าย
ต่อการใช้งาน
2. เพื่อให้การรายงาน
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามีความ
ถูกต้อง ทันสมัย
ทันเวลา และเป็น
ปัจจุบนั
3. เพื่อเป็นการ
เชื่อมต่อของระบบ
สารสนเทศที่บาง
หน่วยงานได้จัดทาขึ้น
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5 ความ
ถ่ายโอน 1. ขอความอนุเคราะห์ไปยัง
เสี่ยงที่
สานักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยอมรับไม่ได้
ดาเนินการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลทางด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยขอให้มี
การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดทาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2. ขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูล
ของส่วนงานวิชาการ ให้กรอก
ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบนั

หน่วยงาน

ส่วนพัสดุ
สานักงาน
อธิการบดี

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

การบริหารงานพัสดุ สร้างระบบการ
ให้แก่สานักงาน
บริหารพัสดุที่มี
อธิการบดีวิทยาลัย ประสิทธิภาพ
และส่วนงานวิชาการ
รวมทั้ง
ประสานงานให้แก่
วิทยาเขต

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ด้านกลยุทธ์
1.การจัดหาพัสดุกรณี
(Strategic Risk) เร่งด่วนทาให้ไม่เกิด
ความโปร่งใส
2.การจัดหาพัสดุเฉพาะ
ทางและมีข้อจากัดทาง
เทคนิค เกิดความ
โปร่งใสยาก
3.ระบบสารสนเทศยังใช้
งานได้ไม่สมบูรณ์ ทาให้
เกิดความไม่คล่องตัว

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

1.ไม่เกิดการแข่งขันด้าน ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า
ราคา
2.ความไม่สมบูรณ์ของ
ระบบสารสนเทศ

ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่
ตรงตามเกณฑ์ ขั้นตอน
การดาเนินงานไม่ชัดเจน
เข้าใจยาก ไม่สะดวก มี
ความล่าช้าและไม่
สามารถตรวจสอบได้
ผู้สมัครไม่พงึ พอใจในการ
รับสมัคร

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ยอมรับ 1.ให้ความรู้ดว้ ยการวางแผน
โดยการจัดหา และผู้กาหนด
รายละเอียด
2.ให้คาปรึกษาและคาแนะนา

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล ส่วนพัสดุ
50,000 บาท
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย สานักงาน
อธิการบดี/
ksdarara@kmitl.
ac.th/2233,3168

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน ประสานงานคณะ/วิทยาลัย
เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
ผู้สมัครก่อนการประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ์

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในมกราคม
ตามที่คาดหมาย 2556 /กรรม
การตวรจสอบ
ของคณะ/วิทยาลัย

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน ประสานงานคณะ/วิทยาลัย
เป็นผู้ตรวจสอบราายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกประเภทต่างๆ
ก่อนการประกาศผล

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในมกราคม
ตามที่คาดหมาย 2556/กรรมการ
ตรวจสอบแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย

สานักทะเบียน การรับสมัครนักศึกษา เพื่อให้การรับสมัครได้
และประมวลผล ใหม่
ผู้สมัครที่มคี ณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
คณะ/วิทยาลัยกาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ 1.ประกาศรับสมัครมี
ถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์ รายละเอียดไม่ชัดเจน
ที่คณะ/วิทยาลัยกาหนด คลุมเครือทาให้ผ้สู มัคร
เข้าใจผิด
2.ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่
ครบตามที่กาหนดใน
ประกาศการรับสมัคร

สานักทะเบียน การประกาศผลการ เพื่อให้ได้ประกาศที่มี
และประมวลผล คัดเลือกประเภทต่างๆ รายละเอียดข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง
เวลาตามที่คณะ/
วิทยาลัยแจ้งข้อมูล

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ประกาศผลผิพลาด ไม่
ถูกต้อง

สานักทะเบียน การตัดสิทธิ์
และประมวลผล Admissions

เพื่อให้ สอท.ได้ทราบ
ข้อมูลรายชื่อนักเรียน
ที่ยืนยันสิทธิก์ ารเข้า
ศึกษากับสถาบันอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ข้อมูลที่ส่งให้ สอท. ไม่ 1.เจ้าหน้าที่ขาดความ
ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา รอบคอบ ตรวจสอบ
รายชื่อผิดพลาด ตกหล่น
2.การสื่อสารข้อมูลเกิด
ข้อผิดพลาดระหว่าง
เจ้าหน้าที่กบั ผู้มสี ิทธิเ์ ข้า
ศึกษา

ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ
เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด
ล่าช้ามีผลกระทบรุนแรง
ที่สุด

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม เพิ่มระบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบผู้ที่ยืนยันสิทธิแ์ ละ
ชาระเงินควบคู่การตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในมกราคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
รับเข้าศึกษาฯ

สานักทะเบียน การประกาศรายชื่อ
และประมวลผล รหัสประจาตัว
นักศึกษาและ
รายละเอียดอื่นๆ

เพื่อให้ผู้มสี ิทธิเ์ ข้า
ศึกษาได้ทราบข้อมูล
คระ/วิทยาลัย
สาขาวิชาและรหัส
ประจาตัวนักศึกษา
ผ่านเว็บไวต์อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
ก่อนการรายงานตัว

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

รายชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้าศึกษา เจ้าหน้าที่ขาดความ
ที่ประกาศไม่ถูกต้อง
รอบคอบ กาหนดรหัส
ครบถ้วน ผิดสาขาวิชา ประจาตัวนักศึกษา
ผิดพลาด ผิดสาขาวิชา

ผู้มสี ิทธิเ์ ข้าศึกษาไม่ทราบ
ข้อมูลและรหัสประจา
นักศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆ
ของคณะ/วิทยาลัยที่เข้า
ศึกษา

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน ประสานงานคณะ/วิทยาลัย
เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้มสี ิทธิเ์ ข้าศึกษาทราบ

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในมกราคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
รับเข้าศึกษาฯ
และเจ้าหน้าที่
ประสานงาน
ทะเบียนคณะ/
วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัยส่งผลการ มีการประกาศผลผิดพลาด
คัดเลือกผิดพลาด
ล่าช้าไม่สามารถ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ตรวจสอบได้ซึ่งมี
ความละเอียดรอบคอบ ผลกระทบรุนแรงที่สุด
ไม่มกี ารตรวจสอบ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)
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หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

สานักทะเบียน การรับรายงานตัว
และประมวลผล นักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

เพื่อเก็บเอกสารทาง
การศึกษาและชาระ
เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
จนทาให้ผู้มสี ิทธิเ์ ข้า
ศึกษามีสถานะภาพ
เป็นนักศึกษาของ
สถาบันฯ โดยสมบูรณ์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

นักศึกษารายงานตัวไม่
ครบขั้นตอนตามที่
สถาบันฯ กาหนด

1.ระบบสารสนเทศรับ
รายงานตัวขัดข้อง
2.สถานที่ไม่เอื้ออานวย
ต่อการรับรายงานตัว
3.นักศึกษาไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการรายงานตัว

นักศึกษาใหม่รายงานตัว
ไม่ครบทุกขั้นตอนอาจถูก
ตัดสิทธิใ์ นการเข้าศึกษาได้

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดทา checklist ที่ผ่านการ
รายงานตัวทุกขั้นตอน

/ : มีอยู่แล้ว

สานักทะเบียน การตรวจสอบคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ
และประมวลผล ทางการศึกษา
ทางการศึกษาของ
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถาบันฯ
กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

คุณวุฒิของนักศึกษาไม่ 1.วุฒิการศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
สมบูรณ์ เป็นเท็จ
2.ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากโรงเรียน ทาให้ได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

นักศึกษามีคณ
ุ วุฒิที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไม่สามารถตรวจสอบได้

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน 1.กาหนดในประกาศรับสมัคร
และประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียน
ให้ส่งวุฒิการศึกษา ณ วันสอบ
สัมภาษณ์
2.ประสานงานคณะ/วิทยาลัย
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สมัครก่อน
การประกาศผลผู้มสี ิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์

/ : มีอยู่แล้ว

สานักทะเบียน การจัดเก็บทะเบียน
และประมวลผล ประวัติ

จัดเก็บทะเบียน
ประวัตขิ องนักศึกษา
เพื่อเป็นหลักฐานทาง
การศึกษาและง่ายต่อ
การสืบค้น

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

จัดเก็บทะเบียนประวัติ นักศึกษากรอกทะเบียน ไม่สามารถตรวจสอบ
ไม่ครบ สืบค้นข้อมูลไม่ได้ ประวัตไิ ม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ประวัตขิ องนักศึกษาได้
หรือมีความล่าช้า
เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน

1

4

ถ่ายโอน จัดทา Checklist ที่สาคัญให้
นักศึกษากรอกทะเบียน
ประวัตใิ นระบบ

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล ภายในกรกฎาคม
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
รับเข้าศึกษาฯ
และงาน
สารสนเทศ

สานักทะเบียน การจัดทาตาราง
และประมวลผล เรียน-ตารางสอบ

เพื่อให้มตี ารางเรียนตารางสอบที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตาม
หลักสูตรหรือแผนการ
ศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ตารางเรียน-ตารางสอบ หลักสูตรมีความ
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง ผิดพลาดหรือมีการ
ตามหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
แผนการศึกษา

3

3

9 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน หลักสูตรที่มกี ารปรับปรุง ควร
มีการแยกฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ

X : ไม่มี

X : ไม่ได้ผล ภายในพฤษภาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
หลักสูตรและงาน
สารสนเทศ

สานักทะเบียน การจัดทาตาราง
และประมวลผล เรียน-ตารางสอบ

เพื่อประกาศตาราง
เรียน-ตารางสอบ ได้
ตรงตามกาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ประกาศตารางเรียนตารางสอบล่าช้า

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ทาหนังสือแจ้งทุกคณะ/
วิทยาลัย เรื่องกาหนดวันใน
การส่งข้อมูล หรือวันสิ้นสุด
ของการปิดระบบการบันทึก
ข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอบ
ในระบบสารสนเทศ

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในพฤษภาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
ทะเบียนการศึกษา

สานักทะเบียน การเตรียมข้อมูล
และประมวลผล พื้นฐานก่อนการ
ลงทะเบียน

เพื่อให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตาม
หลักสูตรและแผนการ
ศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อน คณะ/วิทยาลัยมีการ
ไม่ถูกต้องตรงตาม
ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตร

3

3

9 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ ยอมรับความเสี่ยงให้คณะ/
วิทยาลัยมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF

X : ไม่มี

X : ไม่ได้ผล ภายในพฤษภาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ คณะ/
วิทยาลัย

ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับหลักสูตร)

คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูล ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ล่าช้าหรือส่งข้อมูลไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
ครบถ้วนในครั้งเดียว
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับคณะ/
วิทยาลัย)
ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบัน (ระดับหลักสูตร)
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4 (น้อยที่สุด) 1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

O : ได้ผลบ้าง ภายในพฤษภาคม
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/งาน
รับเข้าศึกษาฯ
และกรรมการรับ
รายงานตัวจาก
คณะ/วิทยาลัย

X : ไม่ได้ผล ภายในมกราคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ คณะ/
วิทยาลัย

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

สานักทะเบียน การลงทะเบียนผ่าน
และประมวลผล ระบบสารสนเทศ

เพื่อให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนผ่านระบบ
สารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตาม
ตารางเรียน-ตาราง
สอบ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

เพื่อผลิตบัณฑิตตาม
แผนที่กาหนดไว้

เพื่อให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนผ่านระบบ
สารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตาม
ตารางเรียน-ตาราง
สอบ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

การผลิตบัณฑิตตาม
แผนที่กาหนด

สานักทะเบียน การลงทะเบียนผ่าน
และประมวลผล ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัย
นานาชาติ

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

นักศึกษาลงทะเบียน
ผ่านระบบสารสนเทศ
ไม่ได้

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศมี
ปัญหาทางด้านเทคนิค

ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ)
มีผลกระทบรุนแรงที่สุด

2

5

10 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน ควรมีการทดสอบระบบ
ลงทะเบียนโดยใช้ Password
ของนักศึกษาก่อนการเปิด
ระบบลงทะเบียน

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล ภายในพฤษภาคม
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
ทะเบียน
การศึกษาและ
งานสารสนเทศ

ด้านกลยุทธ์
จานวนนักศึกษาน้อย
(Strategic Risk) กว่าแผนที่กาหนด

1. ขาดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่
รู้จัก

1. วิทยาลัยมีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
น้อย
2. ส่งผลเสียต่อความ
น่าเชื่อถือของวิทยาลัย

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
2. สร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่ง
บุคลากรเข้าศึกษาต่อ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1.ระบบแม่ข่ายมีจานวน
จากัด
2.นักศึกษา 1 คนใช้
คอมพิวเตอร์มากกว่า 1
เครื่องในการลงทะเบียน
ผ่านระบบ

ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ)
มีผลกระทบรุนแรงที่สุด

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ควรเพิ่มจานวนแม่ข่ายเพื่อ
รองรับจานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น
2.กาหนดให้มกี ารลงทะเบียน
ล่วงหน้า

/ : มีอยู่แล้ว

1. งบประมาณที่ตั้งไว้ตน้
ปีงบประมาณไม่
ครอบคลุมการปฏิบตั งิ าน
ของวิทยาลัย
2. ภารกิจนอกเหนือจาก
ที่ได้ตั้งไว้ในแผนการเงิน
และงบประมาณ ถูก
เสนอใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ ไม่
สอดคล้องกับ
งบประมาณจริง

งบประมาณไม่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบตั งิ านที่
จาเป็น หรืองบประมาณ
ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายราย
เดือน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง มิถุนายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน
(น.ส. พรภิตา มา
มิ)/
kmnannic@kmitl
.ac.th/ 3049

ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับคณะ/
วิทยาลัย)

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม หลังจากวันสิ้นสุดของการเพิ่ม
เปลี่ยนรายวิชาให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบ
รายงานการลงทะเบียนและ
ติดตามนักศึกษา

/ : มีอยู่แล้ว

/ : ได้ผล ภายในกรกฎาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
ทะเบียนการศึกษา

ระบบสารสนเทศช้า

การบริหารบัญชีทาง เพื่อให้บญ
ั ชีรายรับ ด้านการเงิน
การใช้งบประมาณอย่าง
การเงินของวิทยาลัย รายจ่ายเป็นเครื่องมือ (Financial Risk) ไม่มปี ระสิทธิภาพ
สาหรับผู้บริหารใน
การบริหารงานด้าน
การเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักทะเบียน การตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และประมวลผล การลงทะเบียน
ลงทะเบียนให้มคี วาม
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามตารางเรียนตารางสอบ

ปัจจัยเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ข้อมูลการลงทะเบียนมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความผิดพลาด ยังคง
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ
ปรกกฎรายชื่อนักศึกษา ติดต่อนักศึกษาไม่ได้
คงค้างในรายวิชาที่ปดิ
หรือเป็นโค๊ดวิชากลาง
หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน
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O : ได้ผลบ้าง ดร.ชัยยันต์
แต่ไม่สมบูรณ์ เจตนาเสน

X : ไม่ได้ผล ภายในพฤษภาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/งาน
สารสนเทศ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

สานักทะเบียน การตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และประมวลผล การลงทะเบียน
ลงทะเบียนให้มคี วาม
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามตารางเรียนตารางสอบ
วิทยาลัย
นานาชาติ

การพัฒนาและเปิด
หลักสูตรของ
วิทยาลัยนานาชาติ

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

นักศึกษาลงทะเบียนผิด นักศึกษาไม่มกี าร
กลุ่มเรียน
ตรวจสอบข้อมูลตาราง
เรียนส่วนบุคคลหรือ
Transcript จาลอง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับบุคคล >
1)

4

2

8 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาให้
ทาการตรวจสอบข้อมูลตาราง
เรียนส่วนบุคคลหรือ
Transcript จาลองหลังจาก
ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน หรือ
ถอนรายวิชา ทุกครั้ง

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในพฤษภาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/งาน
สารสนเทศ

เพื่อให้หลักสูตรของ ด้านกลยุทธ์
ไม่มแี ผนปรับตัวเข้าสู่
วิทยาลัยตรงตาม
(Strategic Risk) ประชาคมอาเซียน
ความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดงาน

ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรของวิทยาลัย
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ต่อผลกระทบของการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน

หลักสูตรไม่ตรงหรือไม่
เพียงพอต่อตามความ
ต้องการของประชาคม
อาเซียน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. จัดอบรมให้ความรู้บคุ ลากร
ของวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน
2. เปิดหลักสูตรเพื่อการ
รองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียนเพิ่มเติม

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ คณบดี/
kkananta@gmail
.com/ 2190

สานักทะเบียน การแก้ไขปัญหาใน เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ด้านนโยบาย/
ปัญหาของนักศึกษา
และประมวลผล การลงทะเบียนให้กบั การลงทะเบียนให้กบั กฎหมาย/
ไม่ได้รับการแก้ไข
นักศึกษา
นักศึกษาที่มปี ญ
ั หา ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

1.ข้อบังคับสถาบันฯ ไม่
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบตั งิ าน
2.ติดเงื่อนไขระยะเวลา
ตามปฏิทนิ การศึกษา

ข้อมูลการลงทะเบียนไม่
ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันฯ (ระดับกลุ่ม
บุคคล > 1) นักศึกษาไม่มี
ความพึงพอใจ

4

2

8 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ 1.ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก
ปัญหาบางเรื่องถูกกาหนด
ด้วยข้อบังคับสถาบันฯ
2.ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษา
ก่อนกาหนดวัน เพิ่ม เปลี่ยน
หรือถอนรายวิชาที่หน้าเว็บ
สานักทะเบียนฯ และระบบ
สารสนเทศนักศึกษา

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ภายในเมษายน
แต่ไม่สมบูรณ์ และกันยายน
2556 /งาน
ทะเบียน
การศึกษาและ
งานสารสนเทศ

สานักทะเบียน รับคาร้องการขอ
และประมวลผล เอกสารและ
ตรวจสอบคาร้อง

เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษ วัน/
เดือน/ปีเกิด วันที่
สาเร็จการศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การจัดทาเอกสารอาจ นักศึกษาเขียนคาร้องขอ เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสาร
เกิดความเข้าใจผิดใน เอกสารผิดประเภท
ให้กบั นักศึกษาไม่ตรงกับ
การสื่อสารระหว่าง
ความต้องการที่แท้จริง
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม สอบถามความต้องการและ
อธิบายความหมายหรือความ
แตกต่างของเอกสารแต่ละ
ชนิดให้กบั นักศึกษา

/ : มีอยู่แล้ว

/ : ได้ผล ภายในกันยายน
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
ตรวจสอบ

สานักทะเบียน รับคาร้องการขอ
และประมวลผล เอกสารและ
ตรวจสอบคาร้อง

เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษ วัน/
เดือน/ปีเกิด วันที่
สาเร็จการศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ระบบฐานข้อมูลอาจมี
ความผิดพลาด

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ลงประกาศในระบบ
สารสนเทศของสานักทะเบียน
ฯ เพื่อแจ้งให้นกั ศึกษา
ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ภายในกันยายน
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556 /งาน
ตรวจสอบ

นักศึกษาไม่ตรวจสอบ
ฐานข้อมูลของตนเอง

ฐานข้อมูลที่สาคัญของ
นักศึกษามีความผิดพลาด
ไม่เป็นปัจจุบนั
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ส่วนการคลัง
สานักงาน
อธิการบดี

การรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณและเงิน
รายได้ให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ของสถาบัน
พร้อมทั้งออก
รายงานทางการเงิน
ให้ทนั ระยะเวลาที่
กาหนด

1. เพื่อจ่ายเงินให้
บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกได้
ถูกต้องและทันตาม
กาหนดระยะเวลา
2. เพื่อให้บคุ ลากรเข้า
ในข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศของสถาบัน

ส่วนการคลัง
สานักงาน
อธิการบดี

การลงทุน

เพื่อให้การลงทุน
ด้านการเงิน
ขาดความชัดเจนในการ ไม่มแี ผนการลงทุนและ
ชัดเจนและเป็นระบบ (Financial Risk) นาเงินไปลงทุนอย่าง
ขาดความชัดเจนในการ
เป็นระบบ
นาเงินไปลงทุนอย่างเป็น
ระบบ

ส่วนการคลัง
สานักงาน
อธิการบดี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้บคุ ลากรมีความ
ประกาศของสถาบัน เข้าใจนโยบาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศของสถาบัน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

บุคลากรและนักศึกษา ขาดการประชาสัมพันธ์
ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจใน ข้อมูลข่าวสารในทุก
นโยบายข้อบังคับ
ช่องทาง
ระเบียบ ประกาศของ
สถาบัน

บุคลากรไม่ทราบหรือไม่
เข้าใจ นโยบาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศของสถาบัน

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบตั งิ าน

3

1

3 (น้อยที่สุด) 3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม มีการเผยแพร่ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศของสถาบัน
ให้บคุ ลากรและนักศึกษาทราบ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

ไม่มแี ผนการนาเงินไป
ลงทุนอย่างเป็นระบบทา
ให้การลงทุนขาดความ
ชัดเจนอาจเกิดความ
เสียหายจากการลงทุนได้

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. กาหนดให้มแี ผนการลงทุน
2. มีนโยบายการลงทุนและ
ข้อจากัดการลงทุน

X : ไม่มี

ขาดการจัดทาแผนการ ทาให้เกิดความผิดพลาด
อบรม ช่องทางการ
ในการปฏิบตั งิ าน
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

5

1

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา/ ประชุมชี้แจง

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
การคลัง 3234,
นางสาวลาดวน
ทินราช 3238

X : ไม่มี

X : ไม่ได้ผล ภายในวันทาการ
ตามที่คาดหมาย นั้นๆ /งาน
ตรวจสอบฯ

/ : มีอยู่แล้ว

/ : ได้ผล ภายในกันยายน
ตามที่คาดหมาย 2556/ งาน
ตรวจสอบฯ

สานักทะเบียน รับชาระเงินและออก เพื่อเป็นไปตาม
ด้านการเงิน
ระบบการออกใบเสร็จมี ระบบ Internet มีปญ
ั หา
และประมวลผล ใบเสร็จรับเงิน
ระเบียบข้อบังคับของ (Financial Risk) ปัญหาทาให้ไม่สามารถ
สถาบัน
พิมพ์ใบเสร็จให้
ผู้รับบริการได้

ไม่สามารถรับชาระเงิน
และออกใบเสร็จให้แก่
นักศึกษาได้ เพราะระบบ
รับชาระเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินใช้
โปรแกรมของสานักวิจัยฯ

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
ถ่ายโอน ถ่ายโอนความเสี่ยงและจัดทา
เสี่ยงที่
ไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยัง
ยอมรับไม่ได้
ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน

สานักทะเบียน การตรวจสอบวุฒิ
และประมวลผล การศึกษาของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันฯ

มีการปลอมแปลงสาเนา เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เอกสารที่ขอตรวจสอบ สามารถนามาใช้ในการ
วุฒิการศึกษา
ปลอมแปลงเอกสารได้
ง่ายและแนบเนียนทาให้
ยากต่อการตรวจสอบ

การอนุมตั ผิ ู้สาเร็จ
การศึกษาไม่เป็นจริง ไม่
ถูกต้องตรงตามหลักสูตร
และข้อบังคับสถาบันฯ ไม่
สามารถตรวจสอบได้ทนั ที

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง
และความละเอียดรอบคอบใน
การตรวจสอบ

สูจิบตั รรุ่นเก่าเป็น
กระดาษมีโอกาสขาด
ง่ายและสูญหายได้

1.เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบและตอบกลับ
หน่วยงานภายนอก
2.เกิดความผิดพลาดใน
การตรวจสอบ ข้อมูลขาด
ความน่าเชื่อถือ

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ควรมีการจัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระบบ
สารสนเทศ

เพื่อตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาให้กบั
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

สานักทะเบียน การตรวจสอบวุฒิ
เพื่อตรวจสอบวุฒิ
ด้านการ
และประมวลผล การศึกษาจากสูจิบตั ร การศึกษาจากสูจิบตั ร ปฏิบตั งิ าน
ให้รวดเร็วและถูกต้อง (Operational
Risk)

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

สูจิบตั รรุ่นเก่าไม่มเี ก็บใน
ระบบฐานข้อมูลถ้ากรณี
เล่มสูตบิ ตั รสูญหายไม่
สามารถตรวจสอบได้
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X : ไม่มี

O : ได้ผลบ้าง พฤษภาคม 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ นางสาวอาพร
น้อยสัมฤทธิ์
ผู้อานวยการส่วน
การคลัง 3234,
นางสาว
ลาดวน ทินราช
3238, นางสาวระ
วิวรรณ เจริญ
ผ่อง 3227

X : ไม่มี

X : ไม่มี

กันยายน 2556
ผู้อานวยการส่วน
การคลัง 3234,

ภายในกันยายน
2556/งาน
ตรวจสอบฯ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

20,000 บาท

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

เพื่อจัดพิมพ์สาขาวิชา
และปริญญาที่ได้รับ
ให้ถูกต้องตรงตามปีที่
สาเร็จการศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

เจ้าหน้าที่อาจพิมพ์ชื่อ
ปริญญาและสาขาวิชา
ไม่ตรงตามหลักสูตรปีที่
สาเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่ขาดความ
ละเอียดรอบคอบ
เนื่องจากความเร่งด่วน
และมีจานวนมาก

การอนุมตั ผิ ู้สาเร็จ
การศึกษาไม่ถูกต้องตรง
ตามหลักสูตรและ
ข้อบังคับสถาบันฯ

1

4

สานักทะเบียน การจัดห้องสอบโดย
และประมวลผล ใช้ข้อมูลการ
ลงทะเบียนของ
นักศึกษา

เพื่อใช้ข้อมูลการ
ลงทะเบียนของ
นักศึกษาในการจัด
ห้องสอบโดยใช้ระบบ
จัดห้องสอบ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1.นักศึกษาเข้าห้องสอบ
ผิดห้อง
2.ข้อมูลบางรายวิชาไม่
ครบถ้วน

1.นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาผิดกลุ่ม
2.บางรายวิชาในตาราง
เรียน-ตารางสอบไม่มี
ข้อมูลวันสอบ
3.ฐานข้อมูลไม่มาจาก
แหล่งเดียวกัน

ข้อมูลระบบจัดห้องสอบ
บางรายวิชาไม่มขี ้อมูล ผู้
ปฏิบตั ไิ ม่สามารถแก้ไขได้
นักศึกษาค่อนข้างไม่พอใจ

4

4

16 (สูง)

4 ความ
ถ่ายโอน 1.ประสานงานทะเบียนเพื่อ
เสี่ยงที่
ตรวจสอบข้อมูลการ
ยอมรับไม่ได้
ลงทะเบียนของนักศึกษา
2.ประสานงานระบบ
สารสนเทศ

/ : มีอยู่แล้ว

สานักทะเบียน การสารวจความ
และประมวลผล พร้อมของห้องเรียน
และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน

เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ของห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่พร้อมใช้งาน
ประจาภาคการศึกษา
นั้นๆ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ห้องเรียนและอุปกรณ์ 1.ไม่มกี ารจัดทาแผนการ
การเรียน การสอนไม่ ตรวจสอบและซ่อมบารุง
พร้อมใช้งานมีการชารุด 2.เจ้าหน้าที่ลืมตรวจสอบ
ความพร้อมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ

1.ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ
กับจานวนรายวิชาที่เปิด
สอน
2.ไม่สามารถทาการเรียน
การสอนได้ตามตาราง
เรียน-ตารางสอบ

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ ตาม
แผน
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ฯ สารอง
ทดแทนเครื่องที่ไม่พร้อมใช้งาน

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล ภายใน
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย พฤษภาคมและ
ตุลาคม 2556/
งานบริหารการ
เรียนการสอน
และส่วนอาคาร
สถานที่

สานักทะเบียน การประชาสัมพันธ์
และประมวลผล การขอรับ
ทุนการศึกษา

เพื่อให้นกั ศึกษาและผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อมูลการขอรับทุน
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้อย่างถูกต้อง
ทั่วถึงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

นักศึกษา สจล.และ
ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบ
ข้อมูลการขอรับทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

1.นักศึกษาไม่ทราบข้อมูล
และเงื่อนไขการขอรับทุน
ที่ถูกต้อง
2.นักศึกษายื่นความจานง
ขอรับทุนไม่ทนั ตาม
กาหนดเวลา

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ของบประมาณในการจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา
2.เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
หลากหลายและทั่วถึง
3.ประสานงานกับทุกคณะ/
วิทยาลัยในการเผยแพร่ข้อมูล
การขอรับทุน

/ : มีอยู่แล้ว
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ควบคุม 1.เจ้าหน้าที่ใช้ความละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบ
และจัดพิมพ์
2.ต้องการให้จัดทาเป็นระบบ
สารสนเทศที่สามารถ
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

สานักทะเบียน การจัดพิมพ์หนังสือ
และประมวลผล ตรวจสอบวุฒิเสนอ
หัวหน้าฝ่ายและ
ผู้อานวยการสานัก
ทะเบีนฯลงนาม

1.ขาดงบประมาณในการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
2.ช่องทางและช่วงเวลา
การประชาสัมพันธ์มจี ากัด

4 (น้อยที่สุด) 1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายในกันยายน
2556/งาน
ตรวจสอบฯ

X : ไม่ได้ผล ภายในปี
ตามที่คาดหมาย การศึกษา 2556/
งานบริหารการ
สอน งาน
ทะเบียน
การศึกษาและ
งานระบบ
สารสนเทศ

/ : ได้ผล ภาายในเมษายน
ตามที่คาดหมาย 2556/งาน
ทุนการศึกษา

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

S1 การทาวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ สังคม

1. เพื่อให้การทาวิจัย ด้านกลยุทธ์
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ (Strategic Risk)
สังคมจริง
2. เพื่อเป็นการใช้
งบประมาณที่คุ้มค่า
และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ
ในการมุ่ง
เน้นเป็น
สถาบันการศึกษาด้าน
การวิจัย

1. งานวิจัยยังไม่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและ
ไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์
อย่างเต็มที
2. การใช้งบประมาณ
ด้านการวิจัยยังไม่
เหมาะสมและคุ้มค่า

1. ขาดการสารวจความ 1. สิ้นเปลืองงบประมาณ
ต้องการของสังคม
2. ขาดการสังเคราะห์
2. นาไปพัฒนาสังคมไม่ได้
งานวิจัยเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์
3. ขาดงบประมาณใน
การนางานวิจัยไปใช้เกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคม

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

S2 การวิเคราะห์และ 1. เพื่อพัฒนา
ด้านกลยุทธ์
ประเมินหลักสูตร
หลักสูตรตามกรอบ (Strategic Risk)
มาตรฐาน TQF
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

1. หลักสูตรไม่ทนั สมัย
หรือสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
2. หลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน TQF

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ ไม่บรรลุพนั ธกิจทางด้าน
วิเคราะห์และประเมิน การสอนตามที่กาหนดมี
ผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

4

3

12 (ปาน
กลาง)

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

O1 การพัฒนา
คณาจารย์ให้มคี ณ
ุ วุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการ

สานักทะเบียน ประกาศผลและทา
และประมวลผล สัญญารับทุน

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ควบคุม 1. สร้างความรู้และความ
เข้าใจแก่นกั วิจัยด้าน
กระบวนการทาวิจัยเพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่
สังคม
2. จัดหางบประมาณในการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
ประสานงานกับหน่วยงานภาย
นอกที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้นกั วิจัยขอ
งบประมาณจากภายนอก

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56 / รอง
แต่ไม่สมบูรณ์ คณบดีฝ่ายวิจัย

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามที่ สกอ. กาหนด

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง รองคณบดี
แต่ไม่สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง คณบดี
แต่ไม่สมบูรณ์

เพื่อพัฒนาคณาจารย์
ให้มคี ณ
ุ วุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตราฐาน
สกอ.

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

จานวนคณาจารย์ระดับ
ป.เอกและที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต่า
กว่าเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด

1. คุณสมบัตดิ า้ นภาษา
ของอาจารย์บางกลุ่มยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้ ง
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับ ป.เอก
(หรือขอรับทุน)
2. ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
พัฒนาด้านวิชาการใน
การดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

1. ขาดแคลนคณาจารย์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ
โท-เอก
2. ขาดทุนสนับสนุนที่
เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่
กาลังศึกษาต่อ

5

3

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. สนับสนุนและสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่คณาจารย์ใน
การขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. สนับสนุนงบประมาณแก่
คณาจารย์ในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านภาษา
3. ขอรับทุนจากกองทุนเพื่อ
การศึกษาที่เพียงพอของ
บุคลากรสถาบัน (สจล.)

/ : มีอยู่แล้ว

เพื่อให้นกั ศึกษาทราบ
ผลการคัดเลือกและ
ทาสัญญารับทุนได้
ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระเบียบ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

นักศึกษาไม่ทราบผล
การคัดเลือกและไม่มา
ทาสัญญารับทุนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1.ช่วงเวลาการประกาศ
ผลและทาสัญญามีนอ้ ย
2.นักศึกษาไม่ได้ตดิ ตาม
ประกาศ

ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ขั้นตอน
ไม่ชัดเจน ล่าช้า ไม่
สามารถตรวจสอบได้

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.วางแผนในการเตรียมการ
จัดทาสัญญาให้มปี ระสิทธิภาพ
2.ควรมีการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่
รับสมัคร

/ : มีอยู่แล้ว
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/ : ได้ผล ภายในเมษายน
ตามที่คาดหมาย 2556/งาน
ทุนการศึกษา

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

O2 การจัดการ
เพื่อจัดการฐานข้อมูล ด้านการ
ฐานข้อมูลด้วย
ให้มรี ะบบปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกต้องและรวดเร็ว (Operational
Risk)

ไม่มกี ารนาโปรแกรม
แนวทางที่ชัดเจนด้าน
สาเร็จรูปมาใช้ในการ การจัดการฐานข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

P1 การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1.เพื่อปรับหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ให้รองรับกับ
ประชาคมอาเซียน

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

หลักสูตรการเรียนการ
สอนไม่สอดคล้องกับ
การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

P2 การบริหาร
อัตรากาลังของ
บุคลากร

1. เพื่อเตรียม
บุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถรองรับ
บุคลากรที่จะ
เกษียนอายุราชการ
2. เพื่อเป็นแนวทางใน
การรับการจัดสรร
อัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภาระงาน
3. เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

1. บุคลากรที่มคี วามรู้ ไม่มแี ผนบริหารกาลัง
ความสามารถอยู่ในช่วง บุคลากร
ที่จะเกษียนอายุราชการ
มีจานวนมาก
2. อัตรากาลังไม่
เหมาะสมกับภาระงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

E1 สภาพความแออัด 1. เพื่อรองรับจานวน ด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงอาหารคณะ นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น (Environment
2. เพื่อปรับปรุง
Risk)
กายภาพให้เหมาะสม
กับจานวนนักศึกษา
และบุคลากร
3. เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตให้แก่
บุคลากร

1. พื้นที่ของโรงอาหารไม่ 1. จานวนนักศึกษาเพิ่ม
เหมาะสมกับจานวน
มากขึน้
นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้
งานนาน
2. สภาพของโรงอาหาร
ทรุดโทรม

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)
1. ข้อมูลไม่เป็นระบบและ
ถูกต้องตรวจสอบได้ยาก
2. การปฏิบตั งิ านล่าช้า
ขาดประสิทธิภาพ

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ 1. จัดหาผู้รับผิดชอบโปรแกรม
ในการจัดเก็บข้อมูล
2. จัดทาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

/ : มีอยู่แล้ว

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. เสริมสร้างทักษะความรู้
ด้านภาษาให้กบั นักศึกษาโดย
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่าง
ประเทศมาอบรมการเรียน
การสอน
2. ให้บคุ ลากรเข้ากับการ
พัฒนาด้านภาษา

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล คณบดี
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย

1. บุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถและคุณวุฒิ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.
2. ผลการปฏิบตั งิ านขาด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย.56 / งาน
แต่ไม่สมบูรณ์ บริหารบุคคล

นักศึกษาและบคุลากร
ไม่ได้รับความสะดวกและ
ไม่ได้รับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. ดาเนินการปรับปรุงโรง
อาหารมีสภาพให้เหมาะสมกับ
จานวนนักศึกษา และบุคลากร

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56 /รอง
แต่ไม่สมบูรณ์ คณบดี

1. ยังไม่มแี นวทางที่ชัดเจน นักศึกษาขาดโอกาสใน
2. ขาดแคลน
ตลาดแรงงานระดับ
ผู้ทรงคุณวุฒิชาว
อาเซียน
ต่างประเทศด้านการ
เรียนการสอนในหลักสูตร
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

O : ได้ผลบ้าง คณบดี
แต่ไม่สมบูรณ์

2500000

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

สานักทะเบียน ขออนุมตั เิ บิกจ่ายและ เพื่อให้ได้รับการ
และประมวลผล รับเงินทุน
อนุมตั ถิ ูกต้องตาม
ระเบียบทางการเงิน

ด้านนโยบาย/
การอนุมตั ไิ ม่ถูกต้องตาม เจ้าหน้าที่โอนเงินผิดบัญชี
กฎหมาย/
ระเบียบทางการเงิน
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

สานักทะเบียน คณะ/วิทยาลัยจัดส่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และประมวลผล บันทึกข้อความแจ้ง บันทึกข้อมูลเกรดใน
การส่งเกรดระดับ
ระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

สานักทะเบียน การบันทึกเกรดใน
และประมวลผล ระบบสารสนเทศ

เพื่อให้นกั ศึกษาทราบ ด้านการ
ผลการเรียน
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติ
ค่อนข้างถูกต้องครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่
ชัดเจน ล่าช้า ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1.ควรมีการอนุมตั แิ ต่ละ
ประเภททุนแยกจากกัน
2.ควรโอนเงินเข้าบัญชี
นักศึกษาเพียงธนาคารเดียว

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายในเมษายน
2556/
ผู้อานวยการ
สานักฯและงาน
ทุนการศึกษา

คณะ/วิทยาลัยส่งเกรด
ล่าช้า

อาจารย์ขาดความ
ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่
รับผิดชอบในการส่งเกรด ถูกต้อง

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดใน
การลงโทษอาจารย์ที่ส่งเกรด
ล่าช้า

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายในปี
การศึกษา/
ผู้บริหารสถาบันฯ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกเกรด
ผิดพลาด

เจ้าหน้าขาดความ
รอบคอบและไม่มกี าร
ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่
ถูกต้อง

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ควรมีความละเอียดรอบคอบ
ในการบันทึกเกรดและ
ตรวจสอบทุกครั้ง

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ภายในภาค
แต่ไม่สมบูรณ์ การศึกษานัน้ ๆ/
งานบัณฑิต
วิทยาลัย

ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่
ถูกต้อง

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกใน
ระบบให้ถูกต้อง

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ภายในภาค
แต่ไม่สมบูรณ์ การศึกษานัน้ ๆ /
งานบัณฑิต
วิทยาลัย

สานักทะเบียน ตรวจสอบการบันทึก เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
และประมวลผล ข้อมูลในระบบ
ระบบสารสนเทศที่
สารสนเทศ
ถูกต้อง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ข้อมูลในระบบมีความ
ผิดพลาดไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ขาดการ
ตรวจสอบข้อมูล

วิทยาลัย
นานาชาติ

การเข้าถึงแหล่งทุน
วิจัย

การส่งเสริมให้นกั วิจัย
ของวิทยาลัยสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้
อย่างเพียงพอ เพื่อ
ผลิตงานวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

นักวิจัยไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน

นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน ไม่มที นุ วิจัยสาหรับการทา
วิจัยอย่างเพียงพอ

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. ขอความอนุเคราะห์จาก
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
ให้ช่วยบรรยายเกี่ยวกับแหล่ง
ทุนภายใน
2. คณะกรรมการดูแลและ
กลั่นกรองงานวิจัยเงินรายได้
ของวิทยาลัยฯ ทาการศึกษา
และประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
วิจัยภายนอกให้แก่นกั วิจัย
ของวิทยาลัย

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ไตรมาสที่ 2 ของ
แต่ไม่สมบูรณ์ ปีงบประมาณ /
คณะอนุ
กรรมการฯ/
ktronnac@kmitl.
ac.th/2112

วิทยาลัย
นานาชาติ

การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้
เพื่อการบริการวิชาการ ผู้ใช้บริการรู้จัก
วิทยาลัยและมีความ
สนใจในการใช้บริการ
วิชาการของวิทยาลัย
นานาชาติ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ผู้ใช้บริการไม่เกิดความ
เชื่อมั่นในบริการ
วิชาการที่ทางวิทยาลัย
สามารถจัดหาให้ได้

ชื่อเสียงของวิทยาลัย
รวมทั้งวิทยากรและ
นักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. นาผลสัมฤทธิจ์ ากโครงการ
บริการวิชาการที่ทาสาเร็จ
ลุล่วงได้ดมี าประชาสัมพันธ์
เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
2. นักวิจัยออกเผยแพร่และ
นาเสนอผลงานพร้อมทั้งสาธิต
และจัดแสดง

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ไตรมาสที่ 3/ดร.
แต่ไม่สมบูรณ์ นัทธพงศ์/
nj.kmitl@gmail.c
om/2191

ไม่กอ่ ให้เกิดความสนใจใน
การใช้บริการวิชาการของ
วิทยาลัย
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

วิทยาลัย
นานาชาติ

การรับสมัครนักศึกษา รับสมัครนักศึกษา
ใหม่ในระดับปริญญา ระดับปริญญาตรี เพื่อ
ตรี
เข้าศึกษาในหลักสูตร
ของวิทยาลัย

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ส่วนอาคาร
สถานที่
สานักงาน
อธิการบดี

สภาพภูมทิ ศั น์บริเวณ เพื่อให้สถาบันมีสภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรอบสถาบัน
ภูมทิ ศั น์ที่สวยงามและ (Environment
เป็นที่พอใจของ
Risk)
นักศึกษา บุคลากรที่
เข้ามาติดต่องาน

ส่วนอาคาร
สถานที่
สานักงาน
อธิการบดี

การรักษาความ
ปลอดภัย

เพื่อจัดระบบ
การจราจรภายใน
สถาบัน

ส่วนอาคาร
สถานที่
สานักงาน
อธิการบดี

การให้บริการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการ ด้านสุขภาพ
ร้านค้ามีคณ
ุ ภาพและ (Healthy Risk)
ปฏิบตั ติ ามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

รับนักศึกษาได้ไม่ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง

นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกสละสิทธิ์
เนื่องจากนักศึกษาได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงมากกว่า

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)
1. การเปิดรับสมัคร
นักศึกษาเพิ่มจะส่งผลต่อ
งบประมาณของวิทยาลัย
ในการจัดการรับสมัคร
2. รับนักศึกษาได้ไม่ตรง
ตามเป้า ซึ่งจะส่งผลกับ
งบประมาณรายได้เพื่อ
การดาเนินงานของ
วิทยาลัย

4

3

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมี จานวนบุคลากรไม่
จานวนน้อยเมื่อเทียบ เพียงพอ
กับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และประกอบกับมีงาน
จัดสถานที่และขนย้าย
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ตามที่
หน่วยงานร้องขอ ทาให้
การดูแลสนามหญ้า
สวนหย่อม ต้นไม้ไม่ทั่วถึง

สร้างความไม่พอใจให้กบั
นักศึกษา บุคลากรที่เข้า
มาติดต่อเนื่องจากสถาบัน
มี
สภาพแวดล้อมไม่สวยงาม

3

4

12 (ปาน
กลาง)

จานวนบุคลากรและ
ยานพาหนะมีมากขึ้น
และมีการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก
มากขึ้น แต่สถาบันไม่ได้
เตรียมการรองรับใน
เรื่องการบริหารจัดการ
ระบบการจราจรภายใน
สถาบัน (ที่จอดรถ) ทา
ให้เกิดป้ญหาในด้าน
การจราจร

การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและ
ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สร้างความไม่พอใจให้กบั
บุคลากรและผู้มาติดต่อ
งาน เนื่องจากไม่ได้รับ
ความสะดวก

5

4

ผู้ประกอบการร้านไม่
ปฏิบตั ติ ามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

อาหาร สถานที่และ
บริเวณโรงอาหารไม่ถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร

อาหาร สถานที่และ
บริเวณโรงอาหารไม่ถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร
อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของบุคลากรและ
นักศึกษา

5

2
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1 (น้อยที่สุด) 3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

ควบคุม ปรับกาหนดการและ
ระยะเวลาในการรับนักศึกษา
และลงทะเบียนนักศึกษา

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ไตรมาสที่ 2/
แต่ไม่สมบูรณ์ คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ/
kkananta@kmitl.
ac.th/2190

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. เพื่อจานวนบุคลากรเพื่อ
รองรับภาระงานดังกล่าว
2. จ้างเหมาบริการดูแลการ
ตกแต่งสวน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง 30 กันยายน
ค่าจ้างหมา
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/
บริการประมาณ
ผู้อานวยการส่วน
1,900,000.อาคารสถานที่/
บาท
kysompor@kmit
l.ac.th/0232981
30ต่อ3263

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. สถาบันควรมีการสร้าง
อาคารที่จอดรถเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดการในเรื่องการ
บริหารการจราจรภายใน
สถาบัน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
อาคารสถานที่/
kmsudapa@kmit
l.ac.th/0232981
30

10 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. จัดทาทะเบียนประวัตขิ อง
ผู้ประกอบการเพื่อไว้
ประกอบการพิจารณา
2.อบรมผู้ประกอบการร้านค้า
ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารโดย
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ให้ความรู้
3. จัดทาแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี อ่
ร้านค้า

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556 /
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
อาคารสถานที่/
kmsudapa@kmit
l.ac.th

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วิทยาเขตชุมพร 1.จัดโครงการสอน
ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักศึกษา
2. มีนกั ศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
3. ให้นกั ศึกษาจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับ
อาเซียน

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ด้านกลยุทธ์
ไม่มแี ผนรองรับการเข้า นักศึกษา และบุคลากร
(Strategic Risk) สู่อาเซียน เช่น
ขาดความรู้ความเข้าใจ
หลักสูตรรองรับอาเซียน เกีย่ วกับอาเซียน

ขาดการเตรียมความพร้อม
เพื่อจะรองรับอาเซียน
ในปี 2558

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดโครงการสอน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา
2. มีนกั ศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม
3. ให้นกั ศึกษาจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับอาเซียน

O : มีแต่ไม่
/ : ได้ผล ก.ย. 2556 /
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

วิทยาเขตชุมพร ปรับปรุงเส้นทางการ เพื่อลดอุบตั เิ หตุ
คมนามคมและ
สาหรับนักกศึกษา
การจราจร
และบุคลากร

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment
Risk)

1. ระบบแสงสว่างไม่
เพียงพอ
2. เส้นถนนไม่ชัดเจน
3. นักศึกษาไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจร เช่น ไม่
สวมหมวกนิรภัย

ประสบอุบตั เิ หตุ

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. ประสานงานกับเทศบาล
ตาบลชุมโค ขอความ
อนุเคราะห์ตเี ส้นจราจร
2. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
ภายในวิทยาเขตชุมพร
3. รณรงค์ใก้นกั ศึกษา
บุคลากร ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
เช่น สวมหมวกนิรภัย

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

ส่วน
รวบรวมและ
เพื่อนาเสนอข้อมูล
ประสานงาน
วิเคราะห์ข้อมูลความ ความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
เพื่อการบริหาร เสี่ยงระดับสถาบัน
จัดการกลาง
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การรวบรวมข้อมูลล่าช้า 1. หน่วยงานในสถาบัน
กว่าที่กาหนด
ส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่
กาหนด
2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่
ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน

ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูล
ล่าช้าหรือข้อมูลที่
วิเคราะห์แล้วไม่ตรงกับ
ความเสี่ยงที่มอี ยู่จริง

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดทาเว็บไซต์และแบบฟอร์ม
ออนไลน์ใหม่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานเพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกรวมถึงการให้
ความรู้ในการกรอกและจัดทา
ข้อมูลความเสี่ยง

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ อรรถพล,มลฤดี

วิทยาเขตชุมพร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1. เพื่อปรับปรุงระบบ
สารอง
ไฟฟ้าสารอง
2. ผลิตพลังงาน
ทางเลือก

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1. มีผลต่อระบบการ
ไม่มรี ะบบไฟฟ้าสารอง
เรียนการสอน และการ
ปฏิบตั งิ าน
2. มีผลกระทบต่อการ
ผลิตสัตว์น้าและสัตว์บก

มีผลต่อการเรียนการสอน
และการผลิตสัตว์น้า
สัตว์บก

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน 1. ประสานงานกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคเพื่อปรับปรุงการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า
2. ขอความร่วมมือคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 2557
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

ไม่มผี ลงานวิจัยในชั้น
ไม่มผี ลงานวิจัยในชั้นเรียน
เรียนเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้มปี ระสิ
ทะภาพมากขึ้น

3

3

9 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. มีนโยบายให้อาจารย์ทา
วิจัยในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทางาน
วิจัยในชั้นเรียน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 2556
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป

วิทยาเขตชุมพร ทาวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อให้นกั ศึกษา
บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน และ
เตรียมพร้อมเข้าสู่
อาเซียน

ความเสี่ยง

เพื่อสนับสนุนให้
ด้านนโยบาย/
ไม่มงี านวิจัยในชั้นเรียน
อาจารย์จัดทาวิจัยใน กฎหมาย/
ชั้นเรียน
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

นักศึกษา บุคลกร
ประสบอุบตั เิ หตุทาง
จราจร
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

ส่วน
ให้ความรู้ในการ
ประสานงาน
บริหารความเสี่ยงแก่
เพื่อการบริหาร บุคลากร
จัดการกลาง
สานักงาน
อธิการบดี
สานัก
หอสมุดกลาง

วัตถุประสงค์
(objective)

เพื่อให้บคุ ลากรแต่ละ
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1. ศึกษาข้อมูลที่
เพื่อให้สถาบันบรรลุ ด้านกลยุทธ์
เกี่ยวข้องกับห้อสมุด วิสยั ทัศน์ตามที่กาหนด (Strategic Risk)
ซึ่งใช้ในการจัดอันดับ ไว้
มหาวิทยาลัยของ QS
2. นาเสนอแนวทาง
การพัฒนาสานัก
หอสมุดกลางให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์
ของสถาบัน
3. สถาบันกาหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนา
สานักหอสมุดกลางให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์
ของสถาบัน

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

บุคลากรไม่ได้รับความรู้ บุคลากรไม่ใส่ใจและ
หรือมีความเข้าใจใน
ละเลยในการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น

การบริหารความเสี่ยง
ผิดพลาด หรือผิดขั้นตอน

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม เพิ่มระดับการถ่ายทอดการให้
ความรู้ให้มคี วามน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

S1 : สานักหอสมุดกลาง
ไม่สามารถแข่งขันกับ
ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยในลาดับ
1- 10 ของอาเซียนได้

สถาบันไม่สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของ QS World
University Rankings
2. นาเสนอแนวทางการ
พัฒนาสานักหอสมุดกลางให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน
3. สถาบันกาหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาสานักหอสมุดกลาง
ให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน

X : ไม่มี

4 (น้อยที่สุด) 1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม พิจารณากาหนดการประชุม
ร่วมกับแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมของสานักฯ

/ : มีอยู่แล้ว

ควบคุม 1. จัดทาระบบไฟฟ้าสารอง
2. สถาบันปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มี
เสถียรภาพ
ไม่สามารถจัดทากิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจาก
ไม่ใช่งานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
จัดทาระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับอาคารใหม่
จัดทาระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ

X : ไม่มี

กลยุทธ์ในการพัฒนา
สานักหอสมุดกลางให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
สถาบันยังไม่ชัดเจน

สานักทะเบียน กาหนดแผนการ
และประมวลผล ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาสานักฯ
ประจาปี เสนอต่อที่
ประชุม

เพื่อให้การประชุม
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ไม่สามารถจัดประชุมได้ 1.คณะกรรมการไม่
ตามกาหนด
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
เนื่องจากติดภารกิจอื่น
2.วันประชุมตรงกับการ
จัดกิจกรรมสาคัญของ
สานักฯ

การประชุมต้องเลื่อน
เนื่องจากมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมด

1

4

สานัก
หอสมุดกลาง

1. เพื่อให้มไี ฟฟ้า
สารองสาหรับการ
ให้บริการต่างๆ ของ
สานักหอสมุดกลาง
2. เพื่อให้สานัก
หอสมุดกลางสามารถ
ให้บริการต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

O1 : ไม่สามารถ
ความไม่มเี สถียรภาพของ การให้บริการต่างๆ ของ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายของ
สานักหอสมุดกลางซึ่งต้อง
ได้
สถาบัน
ใช้ระบบเครือข่ายและ
ระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถ
ให้บริการได้

2

5

1. จัดทาระบบไฟฟ้า
สารอง
2. สถาบันปรับปรุง
ระบบเครือข่ายและ
ระบบไฟฟ้าให้มี
เสถียรภาพ

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
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10 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

O : ได้ผลบ้าง ส่วนประสานงาน
แต่ไม่สมบูรณ์ เพือ่ การบริหาร
จัดการกลาง

X : ไม่มี

ผู้อานวยการ

/ : ได้ผล ภายในธันวาคม
ตามที่คาดหมาย 2556/งาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันฯ

X : ไม่มี

ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รองผู้อานวยการ
อ.ประสาร

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

การมอบหมายภาระ เพื่อให้การดาเนินงาน ด้านการ
งานแก่บคุ ลากร
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามเป้าหมาย (Operational
Risk)

สานักทะเบียน การรวบรวมเอกสาร
และประมวลผล สาหรับจัดทาระเบียบ
วาระการประชุม
ประจาครั้ง

เพื่อรวบรวมวาระ
ต่างๆจากทุกฝ่ายงาน
ที่ตอ้ งการขอความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจา
สานักฯ

สานัก
หอสมุดกลาง

1. จัดหาเครื่องทา
ความสะอาดหนังสือ
และวารสาร
2. จัดทาคาขอ
งบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงระบบปรับ
อากาศ

เพื่อลดความเสี่ยงใน ด้านสุขภาพ
การเกิดปัญหาสุขภาพ (Healthy Risk)
ของผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ

การส่งและจัดเก็บ
เอกสาร

เพื่อให้การส่ง สื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และอานวยความ
สะดวกในการสืบค้น
ข้อมูล และประหยัด
ทรัพยากร

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

การปฏิบตั งิ านติดขัด มี จานวนบุคลากรไม่
ปัญหา ไม่สามารถ
สอดคล้องกับภาระงาน
ดาเนินการได้จนแล้ว
เสร็จหรือดาเนินการแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าที่กาหนด

ทาให้การดาเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
ไม่ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดสรรงบประมาณแก่
บุคลากรในการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ทกุ ปี
2.มีการจัดจ้างฝ่ายสนับสนุน
เพิ่มเติมในช่วงนอกเวลางาน

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ปีงบประมาณ
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/อ.ทัศไนย
ปราณี (รอง
คณบดี)/
02-3298460

เล่มระเบียบวาระการ
ประชุมเสร็จไม่ทนั
กาหนด/หัวเรื่องไม่
ครบถ้วน

ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบตั ิ
ตามแผน

การประชุมสามารถ
ดาเนินต่อไปได้ตามปกติ
แต่เนื้อหาการประชุมอาจ
ไม่ครบถ้วน

4

2

8 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดทากาหนดเวลาการจัดส่ง
แบบเสนอวาระที่ชัดเจน เพื่อ
แจ้งให้ทกุ ฝ่ายงานรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายในมกราคม
2556/งาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกัน

H1 : ผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการมีปญ
ั หา
สุขภาพ เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ

1. ฝุ่นที่สะสมอยู่ใน
หนังสือและวารสารต่างๆ
ที่ให้บริการ
2. ระบบปรับอากาศ
เสื่อมสภาพ

ผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการมีปญ
ั หาสุขภาพ
เช่น ภูมแิ พ้ ระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นต้น

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. จัดหาเครื่องทาความ
สะอาดหนังสือและวารสาร
2. จัดทาคาของบประมาณ
เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รองผู้อานวยการ
ผศ.พงษ์เกียรติ
ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รองผู้อานวยการ
อ.สุรพงษ์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การจัดการเอกสารติดขัด ขาดระบบการจัดส่งและ 1.ทาให้การปฏิบตั งิ านล่าช้า
สืบค้นยาก สูญหาย
จัดเก็บเอกสาร
2.ส่งผลให้การสื่อสาร
และสิ้นเปลืองทรัพยากร
ระหว่างกันภายในองค์กร
ไม่ทั่วถึง ทาให้พลาดการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบนั

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานสารบรรณมาใช้ใน
วิทยาลัยฯ

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ปีงบประมาณ
2556/อ.ปรเมศร์
อัศวเรืองพิภพ
(ผู้ช่วยคณบดี)/
02-3298460

สานักทะเบียน ดาเนินการสารอง
และประมวลผล ข้อมูล

เพื่อสารองข้อมูลที่
ด้านการ
ต้องการจัดเก็บไว้ตาม ปฏิบตั งิ าน
แผน
(Operational
Risk)

ข้อมูลที่สารองไว้ใช้งาน 1. โปรแกรมสารอง
ไม่มขี ้อมูลที่จัดเก็บไว้
ไม่ได้
ข้อมูลทางานผิดพลาด
2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ที่สารองไว้ขัดข้อง

1

5

5 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. มีการตรวจสอบโปรแกรมที่
ใช้สาหรับสารองข้อมูล
2. มีอปุ กรณ์จัดเก็บข้อมูลที่
สารองไว้หลายชุด

/ : มีอยู่แล้ว

X : ไม่ได้ผล ภายในมกราคม
ตามที่คาดหมาย 2556/งานระบบ
สารสนเทศ

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

เพื่อเพิ่มจานวน
ด้านกลยุทธ์
บุคลากรไม่สนใจในการ ขาดแรงจูงใจในการ
จานวนผลงานวิจัย/
ผลงานวิุจัย/บทความ (Strategic Risk) ทางานวิจัย/บทความ ทางานวิจัย/บทความทาง บทความวิชาการไม่
ทางวิชาการให้เป็นไป
ทางวิชาการ
วิชาการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ปรับปรุงเกณฑ์การสนับสนุน
การทางานวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรของวิทยาลัยฯ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ปีงบประมาณ
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/ฝ่ายวิจัย/
02-3298460

ส่งเสริมการทางาน
ุจั
วิ ย/เขียนบทความ
ทางวิชาการใน
วิทยาลัยฯ
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

ขั้นตอน (process)

ส่งเสริมการทางาน
วิจัยที่ได้รับการจด
สิทธิบตั ร/ลิขสิทธิ์

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

เพื่อเพิ่มจานวน
งานวิจัยที่ได้รับการ
จดสิทธิบตั ร/ลิขสิทธิ์

ด้านกลยุทธ์
จานวนงานวิจัยที่ได้รับ
(Strategic Risk) การจัดสิทธิบตั ร/ลิขสิทธิ์
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คารับรองฯ

ขาดความร่วมมือกับ
ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้ง
หน่วยงานอื่นที่มศี กั ยภาพ ไว้ในคารับรองฯ
ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการจดสิทธิบตั ร/
ลิขสิทธิ์

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม สร้างความร่วมมือในการทา
โครงการวิจัยร่วมกับส่วนงาน
อื่นที่มชี ิ้นงานที่มโี อกาสในการ
จดสิทธิบตั ร/ลิขสิทธิ์

X : ไม่มี

สานักทะเบียน การติดตั้งระบบ
และประมวลผล ป้องกันไวรัสและ
ปรับปรุงระบบ
ป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์

เพื่อป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ประจา
เครื่องให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์หยุด
การใช้อปุ กรณ์เชื่อมต่อ ทางาน ข้อมูลเสียหาย
ภายนอก การ Hacker ทั้งหมด
ข้อมูล Software ไม่
สามารถทางานได้

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่มปี ระสิทธิภาพ
และมีการอัพเดทโปรแกรมให้
ทันสมัยเสมอ

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ภายในภาค
แต่ไม่สมบูรณ์ การศึกษา/งาน
ระบบสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยี 1.1 ศึกษา วิเคราะห์
สารสนเทศ
ข้อมูลการรับนักศึกษา
ใหม่ เพื่อการวาง
แผนการสารอง
นักศึกษาใหม่
1.2 ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเจาะ
กลุ่มเป้าหมายให้มาก
ขึ้น
1.3 วิเคราะห์ผลการ
เรียนของนักศึกษา
และให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประจาชั้นมี
บทบาทในการ
ติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 จัดกิจกรรมสอน
เสริมโดยพี่สอนน้อง
(Tutor) เป็นต้น
1.5 ปรับปรุง/สร้าง
หลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
1.6 ทา Benchmark
กับคู่แข่ง

เพื่อให้รายรับเงิน
ด้านการเงิน
รายได้จาก
รายได้ (จาก
(Financial Risk) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียน)
ต่ากว่าประมาณการ
ประจาปีงบประมาณ
เป็นไปตามแผน

1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่าน
การคัดเลือกแล้วแต่สละ
สิทธิ์
2. จานวนผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโทน้อย
กว่าแผน
3. นักศึกษาปัจจุบนั
ลาออก/พ้นสภาพ (ทุก
ระดับ)
4. หลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้รับความ
นิยมน้อยลง
5. มีสถาบันการศึกษา
อื่นที่เปิดหลักสูตร
ทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการ
รับนักศึกษาใหม่ เพื่อการวาง
แผนการสารองนักศึกษาใหม่
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
1.3 วิเคราะห์ผลการเรียนของ
นักศึกษา และให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประจาชั้นมีบทบาทใน
การติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดย
พี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น
1.5 ปรับปรุง/สร้างหลักสูตร
ใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
1.6 ทา Benchmark กับคู่แข่ง

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง 1.1 ส.ค. 56 (ดร.
แต่ไม่สมบูรณ์ สิงหะ/ดร.กันต์
พงษ์/คุณณิศวรา)
Email:
nitsawara@it.kmi
tl.ac.th
1.2 ส.ค. 56 (ดร.
สิงหะ/งาน
ประชาสัมพันธ์)
Email:
nuttawut@it.kmi
tl.ac.th
1.3 ทุกเทอม
(คุณณิศวรา/ดร.
สิงหะ) Email:
nitsawara@it.kmi
tl.ac.th
1.4 ธค.55 (ดร.
สิงหะ/คุณวิชญ
ดา) Email:
witchayada@km
itl.ac.th
1.5 ปีการศึกษา
2557 (ดร.สิง
หะ/ดร.กันต์พงษ์)
Email:

1.ข้อมูลที่มอี ยู่อาจ
เสียหายและ
ระบบปฏิบตั กิ ารเสียหาย
2.Software มีการ
ทางานผิดพลาด
3.Virus/Hacker/Spywa
re

1. ไม่สามารถใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ (โครงการที่ระบุ
ไว้ในแผนถูกลดจานวน
เงิน/ยกเลิก/เลื่อน)
2. ต้องใช้เงินคงคลัง ซึ่ง
ต้องมีแผนในการชดใช้คนื
ทาให้มผี ลกระทบต่อ
งบประมาณในปีที่ตอ้ งชดใช้
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X : ไม่มี

ปีงบประมาณ
2556/ผศ.ดร.โอ
ปอล์ สุวรรณเมฆ
(รองคณบดี)/
02-3298460

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

การดาเนินงานตาม
งานประกันคุณภาพ

เพื่อให้การดาเนินงาน ด้านกลยุทธ์
งานประกันคุณภาพไม่
ของวิทยาลัยฯ
(Strategic Risk) บรรลุผลตามเป้าหมาย
บรรลุผลตามงาน
ประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

การจัดกิจกรรม
นักศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

การดาเนินตามยุทธ์ เพื่อสร้างการยอมรับ
ศาสตร์ดา้ น
แก่วิทยาลัยฯ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ

ปัจจัยเสี่ยง

บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
และการจัดการเอกสาร/
หลักฐานในงานประกัน
คุณภาพ

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ทาให้ผลการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ ไม่บรรลุ
เป้าหมายประกันคุณภาพ
ที่ตั้งไว้

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยฯ
2.จัดโครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ทางด้านงานประกัน
คุณภาพแก่บคุ ลากรของ
วิทยาลัยฯ

/ : มีอยู่แล้ว

ด้านสุขภาพ
(Healthy Risk)

เกิดเหตุไม่พงึ ปรารถนา มีการจัดกิจกรรมบาง
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
(อุบตั เิ หตุ) จากการจัด กิจกรรมนอกสถานที่ทา ที่นามาซึ่งความสูญเสียทั้ง
กิจกรรมนักศึกษา
ให้ตอ้ งมีการเดินทางออก ชีวิตและทรัพย์สิน
นอกสถานที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้ง
ในและนอกสถานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับของ
สถาบันฯ อย่างเคร่งครัด

/ : มีอยู่แล้ว

ด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง
(Image and
Reputation Risk)

ทักษะทางด้านภาษา
การส่งเสริมทักษะ
ของนักศึกษาเสียเปรียบ ทางด้านภาษาของ
นักศึกษาจากสถาบันอื่น นักศึกษายังไม่เพียงพอ
ในตลาดแรงงาน

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดทาโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม / : มีอยู่แล้ว
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษา

1.ทาให้การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาไม่ดี
เท่าที่ควร
2.ทาให้นกั ศึกษา
เสียเปรียบทางการแข่งขัน
ในตลาดแรงงานหลังจบ
การศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีเปิดตลาด AEC
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O : ได้ผลบ้าง ปีงบประมาณ
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/ผศ.ดร.ณัฐ
วุฒิ โรจน์นริ ุตติกลุ
(รองคณบดี)/
02-3298460

/ : ได้ผล ปีงบประมาณ
ตามที่คาดหมาย 2556/อ.ทัศไนย
ปราณี และ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง/
02-3298460
O : ได้ผลบ้าง ปีงบประมาณ
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/ดร.มณฑา
จุฬา สุวัฒนะ
ดิลก/02-3298460

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

คณะเทคโนโลยี 1.1 สารวจ รวบรวม
สารสนเทศ
ข้อมูลของอาจารย์
ผู้สอน เกี่ยวกับการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทาเอกสาร
ตามแบบ มคอ. 3 / 5
/7
1.2 ดาเนินการ
ติดตามแบบ มคอ. 3
/ 5 / 7 จากอาจารย์
ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
(objective)

เพื่อให้การบริหาร
จัดการหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน
มคอ.

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

2.1 กรรมการบริหาร
หลักสูตรทาหน้าที่
ติดตามและประเมิน
กระบวนการเรียน
การสอนตาม มคอ. 3
/ 5 / 7 รวมทั้ง
การช่วยอานวยความ
สะดวกเพิ่มเติมให้แก่
อาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ช่วยลดความยุ่งยาก
ในการกรอก แบบ
มคอ. 3 / 5 / 7 เช่น
มีการกรอกข้อมูล
คณะเทคโนโลยี 1. การจัดทดสอบ
เพื่อให้สามารถบรรลุ ด้านกลยุทธ์
สารสนเทศ
ความสามารถทาง
ตามวิสัยทัศน์ของ
(Strategic Risk)
ภาษาอังกฤษ สาหรับ คณะภายใน
บุคลากรสาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
สนับสนุน
ภายในปี ค.ศ. 2020
2. การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบัน
สอนภาษา เพื่อจัด
อบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากรสาย
สนับสนุนและนักศึกษา

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

กรอบมาตรฐานคุณภาพ 1. ไม่สามารถรวบรวม หลักสูตรไม่ได้รับการ
การศึกษา มคอ.
ข้อมูลและเอกสาร มคอ. รับรองตามมาตรฐาน มคอ.
3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

2. บุคลากรจัดทาและ
จัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 /
7 ไม่ถูกต้องและไม่ตรง
เวลา

การบรรลุตามวิสัยทัศน์ บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะ (เป็น 1 ใน ขาดทักษะการสื่อสาร
10 ผู้นาทางการศึกษา ด้วยภาษาอังกฤษ
และวิจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในปี
ค.ศ. 2020)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ควบคุม 1.1 จัดให้มกี ระบวนการ
ติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7
จากอาจารย์ผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์
O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง มิ.ย. 56
แต่ไม่สมบูรณ์ ดร.กันต์พงษ์ วร
รัตน์ปญ
ั ญา
E-mail:
kuntpong@it.km
itl.ac.th
คุณณิศวรา จันทร์
เพ็ชร E-mail:
nitsawara@it.kmi
tl.ac.th

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56
แต่ไม่สมบูรณ์ 1.1 ดร.กิติ์
สุชาต/คุณวิชญ
ดา/คุณวิภาดา
(งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)
E-mail:
kitsuchart@it.km
itl.ac.th

2.1 แต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อ
ติดตามและประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7
รวมทั้งจัดให้มรี ะบบการ
อานวยความสะดวกเพิ่มเติม
ให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อลดความ
ยุ่งยากในการกรอก แบบ
มคอ. 3 / 5 / 7

ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์
ของคณะภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ภายในปี ค.ศ. 2020

4
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4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดโครงการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุนและ
นักศึกษา

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

คณะเทคโนโลยี 1. การทบทวน
สารสนเทศ
ประกาศคณะ
เกี่ยวกับการกาหนด
มาตรฐานวงเงิน
สนับสนุนการตีพมิ พ์
บทความวิจัยประจาปี
และพิจารณา
เพิ่มเติมการกาหนด
เกณฑ์และเงื่อนไข
การขอรับการ
สนับสนุนการตีพมิ พ์
บทความวิจัยกรณี
เกินวงเงินมาตรฐาน
ประจาปี
2. พิจารณาแนวทาง
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งจ่ายให้
เจ้าของสิ่งพิมพ์
(Page Charge)
สาหรับการนาเสนอ
ผลงานลงตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
3. การจัดตั้งห้องวิจัย
เฉพาะทางในสาขาที่
สอดคล้องกับความ
วิทยาลัยการ
พัฒนาคุณภาพ
บริหารและ
บุคลากรของวิทยาลัย
จัดการ

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อให้สามารถบรรลุ ด้านกลยุทธ์
ตามวิสัยทัศน์ของ
(Strategic Risk)
คณะภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ภายในปี ค.ศ. 2020

การบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขาดการพัฒนางานวิจัย
ของคณะ (เป็น 1 ใน เพื่อสร้างความเป็นเลิศใน
10 ผู้นาทางการศึกษา ระดับนานาชาติ
และวิจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในปี
ค.ศ. 2020)

เพื่อให้บคุ ลากรมี
ความพร้อมต่อการ
เติบโตของวิทยาลัยฯ
ตามวิสัยทัศน์ ในการ
ก้าวสู่ระดับสากล

บุคลากรขาดทักษะ
ทางด้านภาษาทาให้การ
ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งมีการ
ประสานงานในระดับ
นานาชาติตดิ ขัด ล่าช้า

ด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง
(Image and
Reputation Risk)

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์
ของคณะภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ภายในปี ค.ศ. 2020

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม สร้างกลไกเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56
แต่ไม่สมบูรณ์ 2.1 ดร.สุเมธ /
คุณวิมลลักษณ์
E-mail:
vimolluck@it.km
itl.ac.th

ขาดประสบการณ์และ ส่งผลต่อบรรลุตาม
ขาดการฝึกอบรม
วิสยั ทัศน์ของวิทยาลัยใน
ทางด้านการปฏิบตั งิ าน/ การก้าวสู่ระดับสากล
ประสานงานในระดับ
นานาชาติ

4

3

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1.จัดโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ
2.จัดอบรมภาษาอังกฤาให้แก่
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ปีงบประมาณ
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/ฝ่ายวิเทศน์
สัมพันธ์ของ
วิทยาลัยฯ/
02-3298460
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย
สานักงาน
อธิการบดี

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานวิจัย
ของสถาบันให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กบั การ
พัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรวมทั้ง
สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
การวิจัยของสถาบัน

ส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยบุคลกรดาเนิน
งานวิจัย เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน
เป็น
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 ใน 10
ของภูมภิ าคอาเซียน
ในปี ค.ศ.2020 และ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

1.คณาจารย์ไม่สนใจ
ทางานวิจัย
2.ขาดความสืบทอด
ความเชี่ยวชาญเพื่อ
ความเป็นเลิศทางสาขา
ใดสาขาหนึ่ง

1.ขาดการจัดการ
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ
2.ขาดทักษะในการเขียน
โครงการ
3.ขาดการสร้างองค์
ความรู้ในสาขาใดสาขา
หนึ่งอย่างต่อเนื่อง
4.บุคลากรขาด
ประสบการณ์ในการทา
วิจัย

1.ไม่สามารถเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมภิ าคอาเซียน ในปี ค.ศ.
2020
2.ไม่สามารถเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ฯลฯ

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยเพื่อกากับดูแล
การทาวิจัยของสถาบัน
2.มีการถ่ายทอดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยให้ส่วนงาน
วิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นกั วิจัยได้ทาวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายและ
ผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบัน
บรรลุเป้าหมาย

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการ
ส่วน/นางสาว
ปทุมทิพย์ สังข
พันธุ/์
research@kmitl.
ac.th/3134

คณะ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน ด้านกลยุทธ์
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
วิศวกรรมศาสตร์ การประจาปี
การดาเนินงานให้
(Strategic Risk)
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าประสงค์

กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีบางกิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์

การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของของ
กิจกรรมและบรรลุผล
สาเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่
ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์
ของแผนกลยุทธ์

3

5

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2.กาหนดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม
แผนกลยุทธ์
3.ประเมินผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนสนับสนุน
วิชาการ(แผนงาน)

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

การแต่งกายของ
นักศึกษา

คณะ
การพัฒนาบุคลากร
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

เพื่อให้นกั ศึกษาแต่ง
กายได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับระเบียบ
ของสถาบันฯ

ด้านภาพลักษณ์ นักศึกษาไม่แต่งกายตาม
และชื่อเสียง
ระเบียบของสถาบันฯ
(Image and
Reputation Risk)

1.นักศึกษาขาดจิตสานึก ทาให้ภาพลักษณ์และ
ต่อความภาคภูมใิ จใน
ชื่อเสียงของวิทยาลัยและ
เครื่องแบบของสถาบันฯ สถาบันฯ เสื่อมเสีย
2.กฎระเบียบไม่เคร่งครัด
กับนักศึกษาที่แต่งกายผิด
ระเบียบ

5

3

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.เข้มงวดในการแต่งกายของ
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
2.รณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การแต่งกายที่ถูกต้อง

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ปีงบประมาณ
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556/ฝ่าย
กิจการนักศึกษา
วิทยาลัยฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1.ขาดความร่วมมือในการ ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของ
เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร
2.บุคลากรไม่เห็น
ประโยชน์ของการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.สารวจความต้องการการ
ฝึกอบรม
2.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีให้ตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรและ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ใน
แผนกลยุทธ์

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนสนับสนุน
วิชาการ(แผนงาน
และ ประกัน
คุณภาพฯ)

บุคลากรขาดความ
กระตือรือร้น ขาดความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพ
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

คณะ
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มี
วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเรียน คุณภาพและ
การสอน
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอ หลักสูตรไม่ทนั สมัย ไม่
ต่อการวิเคราะห์
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.สารวจความต้องการบัณฑิต
ของตลาดแรงงาน
2.จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3.จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพ
หลักสูตร

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล กันยายน 2556/
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

คณะ
การจัดสรร
เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการเงิน
งบประมาณที่ได้รับลดลง 1.การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
วิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณประจาปี ภายในส่วนงาน
(Financial Risk)
ไม่เป็นไปตามลาดับ
ความต้องการ
เป็นไปอย่างเหมาะสม
ความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็น
2.การใช้งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดทาแผนกลยุทธ์การเงิน
2.ติดตามผลการใช้เงินให้ตรง
ตามแผน
3.สรุปและประเมินผลการใช้
เงินเสนอผู้บริหาร
4.จัดทาแผนกลยุทธ์การหา
รายได้จากแหล่งทุนภายนอก
และการใช้ประโยชน์จากที่
ราชพัสดุ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนสนับสนุน
วิชาการ(การเงิน)

ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย
สานักงาน
อธิการบดี

ไม่ผ่านการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 และ
มีผลต่อการถูกปิดหลักสูตร

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทา
มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของส่วนงานวิชาการ
และของสถาบัน ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้อานวยการ
ส่วน/น.ส.ผจงจิตต์
ยืนวงษ์/
research@kmitl.
ac.th/3251

เกิดความสูญเสียต่อ
รถยนต์และผู้โดยสาร/ไม่
สามารถไปปฏิบตั ภิ าระกิจ
ได้ทนั เวลา

3

4

12 (ปาน
กลาง)

4 ความ
ถ่ายโอน ซื้อประกันอุบตั เิ หตุประเภท 3+ / : มีอยู่แล้ว
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

O : ได้ผลบ้าง ตุลาคม/คุณจรินท์
แต่ไม่สมบูรณ์ ภูมดิ ษิ ฐ์/
kswarapo@kmitl
.ac.th/3729

เพื่อให้มกี ารพัฒนา
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของส่วน
วิชาการและสถาบัน
เพื่อพร้อมรับการ
ตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา

ส่วนบารุงรักษา ให้บริการด้านยาน
และยานพาหนะ พานหะ
สานักงาน
อธิการบดี

หลักสูตรไม่ทนั สมัย ไม่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อให้มกี ารพัฒนาผล
การเรียนรู้ในการจัด
มคอ.3-7 ให้
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของส่วน
วิชาการและสถาบัน
เพื่อพร้อมรับการ
ตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาในปี
การศึกษา 2556

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การพัฒนาผลการเรียนรู้
ในการจัด มคอ.3-7 ยัง
ไม่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของส่วนงาน
วิชาการและของสถาบัน

ผลการเรียนรู้ในการ
จัดทา มคอ. 3-7 ไม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของส่วนวิชาการและของ
สถาบันและไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
กาหนดไว้

เพื่อผู้รับบริการ
เดินทางไปปฏิบตั ิ
ภาระกิจต่างๆได้ตาม
กาหนดเวลา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ไม่สามารถให้บริการถึง รถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุใน
ที่หมายได้ตาม
ระหว่างการเดินทาง
กาหนดเวลา
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ส่วนบารุงรักษา
และยานพาหนะ
สานักงาน
อธิการบดี

การสารวจ รวบรวม
ข้อมูลในการ
บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ และเครื่องมือ

เพื่อบารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ให้พร้อมใช้
งาน

ส่วนแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี

จัดทาแผนแผนปฏิบตั ิ เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วน ด้านกลยุทธ์
การ
นาโครงการจากแผน (Strategic Risk)
กลยุทธ์ไปตั้ง
งบประมาณและ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีให้ครบถ้วน

S1 ไม่มกี ารนา
โครงการที่อยู่ในแผนกล
โครงการจากแผน
ยุทธ์ไม่ได้นาไปสู่การ
กลยุทธ์ไปตั้ง
ปฏิบตั ิ
งบประมาณและจัดทา
แผนปฏิบตั งิ านของส่วน
งาน/ส่วนให้ครบถ้วน

ส่วนแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี

ถ่ายทอดแผนฯสู่การ เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วน
ปฏิบตั ิ
นาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีถ่ายทอดไปสู่
ระดับบุคคลในรูปแบบ
เดียวกัน OS Matrix)
ครบทุกส่วนงาน/ส่วน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

O1 ไม่มกี ารนา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ถ่ายทอดไปสู่บคุ คลใน
รูปแบบเดียวกัน (OS
Matrix)

ส่วนแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี

ถ่ายทอดแผนฯสู่การ เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วน
ปฏิบตั ิ
นาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีถ่ายทอดไปสู่
ระดับบุคคลในรูปแบบ
เดียวกัน OS Matrix)
ครบทุกส่วนงาน/ส่วน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

O1 ไม่มกี ารนา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ถ่ายทอดไปสู่บคุ คลใน
รูปแบบเดียวกัน (OS
Matrix)

ส่วนแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี

การเบิกจ่าย

ด้านการเงิน
F1 การเบิกจ่ายไม่
(Financial Risk) เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ไม่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้

ปัจจัยเสี่ยง

ฐานข้อมูลในการ
บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ และ เครี่องมือ
ทั้งหมดไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสม

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)
ไม่มกี ารจัดทาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทาให้/การ
บารุงรักษาไม่เพียงพอและ
เหมาะสม เกิดความ
เสียหายต่อครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ และเครื่องมือ

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าประสงค์ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน

4

5

20 (สูงมาก)

ส่วนงาน/ส่วนไม่
การประเมินบุคลากรไม่
ดาเนินการถ่ายทอด
เชื่อมโยงกับผลการ
ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่ ปฏิบตั งิ าน
เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS
Matrix)

5

5

ส่วนงาน/ส่วน
การประเมินบุคลากรไม่
ไม่ดาเนินการถ่ายทอด เชื่อมโยงกับผลการ
ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่ ปฏิบตั งิ าน
เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS
Matrix)

5

ส่วนงาน/ส่วน
ไม่ดาเนินกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

5

1.1 แผนการปฏิบตั งิ าน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
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รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

ควบคุม สารวจและจัดฐานข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์/จัดทาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือทาให้

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ต.ค 56 /นาย
แต่ไม่สมบูรณ์ สันติธรรม สัน
ตินนั ตรักษ์/
kswarapo/3729

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม กาหนดมาตรการในการ
พิจารณาการจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนงาน/ส่วน
สาหรับโครงการตามแผนกล
ยุทธ์เป็นลาดับแรก

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง เม.ย.-มิ.ย. 56/
แต่ไม่สมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ
rพิจารณา
กลั่นกรอง
งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2557

3,000 บาท

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ให้ความรู้โดยการจัด
ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม
ชี้แจง/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง เม.ย.56
แต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนแผนงาน
(คุณรัตนา รัตนะ
และคุณสาราญ
เวบ้านแพ้ว)

20,000 บาท

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
ถ่ายโอน ปรับปรุงระบบการประเมิน
เสี่ยงที่
บุคลากรให้เชื่อมโยงระหว่าง
ยอมรับไม่ได้
ผลการปฏิบตั งิ านและ
ค่าตอบแทน

X : ไม่มี

X : ไม่ได้ผล ส่วนบริหาร
ตามที่คาดหมาย ทรัพยากรบุคคล

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม เวียนแจ้ง/ประชุม/เร่งรัดส่วน
งาน/ส่วนให้ดาเนินกิจกรรม
และโครงการให้เป็นไปตาม
แผนหรือเร็วกว่าแผน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.พ. 56
แต่ไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556

3,000 บาท

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

การเบิกจ่าย

สานัก
หอสมุดกลาง

1. ศึกษาข้อมูลที่
เพื่อให้สถาบันบรรลุ ด้านกลยุทธ์
เกี่ยวข้องกับห้อสมุด วิสยั ทัศน์ตามที่กาหนด (Strategic Risk)
ซึ่งใช้ในการจัดอันดับ ไว้
มหาวิทยาลัยของ QS
2. นาเสนอแนวทาง
การพัฒนาสานัก
หอสมุดกลางให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์
ของสถาบัน
3. สถาบันกาหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนา
สานักหอสมุดกลางให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์
ของสถาบัน

S1 : สานักหอสมุดกลาง งบประมาณน้อย
ไม่สามารถแข่งขันกับ
ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยในลาดับ
1- 10 ของอาเซียนได้

สานัก
หอสมุดกลาง

1. จัดทาระบบไฟฟ้า
สารอง
2. สถาบันปรับปรุง
ระบบเครือข่ายและ
ระบบไฟฟ้าให้มี
เสถียรภาพ

O1 : ไม่สามารถ
ความไม่มเี สถียรภาพของ การให้บริการต่างๆ ของ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ระบบไฟฟ้าเนื่องจาก
สานักหอสมุดกลางซึ่งต้อง
ได้
ไฟฟ้าดับ
ใช้ระบบเครือข่ายและ
ระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถ
ให้บริการได้

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1.1 ส่วนงาน/ส่วน
ไม่ดาเนินกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

ส่วนแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี

1. เพื่อให้มไี ฟฟ้า
สารองสาหรับการ
ให้บริการต่างๆ ของ
สานักหอสมุดกลาง
2. เพื่อให้สานัก
หอสมุดกลางสามารถ
ให้บริการต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง

ด้านการเงิน
F1 การเบิกจ่ายไม่
(Financial Risk) เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

1.2ได้รับครุภณ
ั ฑ์และ
สิ่งก่อสร้างไม่ทนั ต่อความ
ต้องการและการใช้งาน

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
ถ่ายโอน ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่ง
เสี่ยงที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
ยอมรับไม่ได้
จ้างดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผน

สถาบันไม่สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ศึกษาข้อมูลและนาเสนอแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับการพัฒนาสานัก
หอสมุดกลางให้สนับสนุน
วิสัยทัศน์ของสถาบัน

X : ไม่มี

X : ไม่มี

รองผู้อานวยการ
อ.สุรพงษ์

2

5

10 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. ไม่สามารถจัดทากิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจาก
ไม่ใช่งานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
2. จัดทาระบบไฟสารอง
สาหรับอาคารใหม่
3. จัดทาระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รองผู้อานวยการ
อ.ประสาร
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O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ส่วนงาน/ส่วน
แต่ไม่สมบูรณ์ ทีร่ ับผิดชอบใน
การจัดซื้อ
จัดจ้าง

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

ส่งเสริมความรู้ความ เพื่อเพิ่มพูนและ
เข้าใจในขั้นตอนใน ส่งเสริมทักษะการ
การปฏิบตั งิ านของ ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
บุคลากร

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การปฏิบตั งิ านติดขัด มี
ปัญหา ไม่สามารถ
ดาเนินการได้จนแล้ว
เสร็จ หรือดาเนินการ
แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่
กาหนด

1. การสนับสนุนด้าน
การดาเนินการขององค์กร
งบประมาณและ
มีความล่าช้า
ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั งิ านที่ได้รับ
มอบหมาย
3. จานวนบุคลากรไม่
สอดคล้องกับภาระงาน
4. ระยะเวลาการ
ดาเนินการไม่สอดคล้อง
กับภาระงาน

3

2

8 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ จัดการอบรมขั้นตอนในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรและ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
กับส่วนงานอื่น เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56 /น.ส.
แต่ไม่สมบูรณ์ นพรัตน์ ภุแด่น /
kdnoppar.kmitl.
ac.th/3142

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

ทาการเผยแพร่กฏ
ระเบียบข้อบังคับ ให้
บุคลากรและ
นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

บุคลากรและนักศึกษา ช่องทางการเผยแพร่และ บุคลากรและนักศึกษา
ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจใน ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ปฏิบตั งิ านไม่ถูกต้องตาม
การนโยบาย/
กฏระเบียบและข้อบังคับ
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
ของสถาบัน

3

3

9 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ ทาการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กฏระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้
บุคลากรและนักศึกษา
รับทราบอย่างทั่วถึง

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56 /น.ส.
แต่ไม่สมบูรณ์ นพรัตน์ ภูแด่น/
kdnoppar.kmilt.
ac.th/3412

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

สารวจความต้องการ เพื่อปรับปรุงการรับ ด้านการเงิน
รายได้คา่ ธรรมเนียม
จานวนนักศึกษาที่รับเข้า
ของผู้สมัครเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิต (Financial Risk) การศึกษาระดับบัณฑิต ไม่เป็นไปตามแผน
ต่อบัณฑิตศึกษาใน
ต่ากว่าประมาณการ
สาขาที่ตอ้ งการ
การศึกษาต่อ

รายรับจากเงินบารุง
การศึกษาในส่วนของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีอตั ราที่
ลดลง

3

3

9 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ ปรับประมาณการรายได้ที่มา
จากเงินบารุงการศีกษา

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย. 56/น.ส.
แต่ไม่สมบูรณ์ นพรัตน์ ภูแด่น/
kdnoppar@kmitl
.ac.th/3412

ขาดแคลนหนังสือตาราที่
ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาและ
นาไปใช้ในการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการขอ
คณาจารย์

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดทาโครงการส่งเสริมการ
เขียนหนังสือและตาราของ
คณาจารย์

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ก.ย.56/น.ส.
นพรัตน์ ภูแด่น/
kdnoppar@kmitl
.ac.th/3412

ผลงานวิจัยไม่ถูกเผยแพร่
ในระดับสากล

4

4

ควบคุม การจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาเพื่อช่วยตรวจแก้ตน้ ฉบับ

X : ไม่มี

X : ไม่มี

กันยายน 2556/
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/7251

วิทยาลัยนาโน ส่งเสริมการเขียน
เทคโนโลยีพระ หนังสือตาราของ
จอมเกล้า
คณาจารย์
ลาดกระบัง

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

เพื่อทาการเผยแพร่
กฏระเบียบข้อบังคับ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

เพื่อส่งเสริมการเขียน
หนังสือตาราของ
คณาจารย์ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
และการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
คณาจารย์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ขาดแคลนตาราและ
คณาจารย์ไม่มเี วลาเขียน
เอกสาร เพื่อการอ้างอิง ตารา
ขาดแรงจูงใจในการ
เขียนบทความ/ตารา

การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มจานวน
ด้านกลยุทธ์
จานวนผลงานวิจัย
ผู้เขียนบทความขาด
อ่านบทความวิจัย
งานวิจัยตีพมิ พ์ระดับ (Strategic Risk) ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ ทักษะด้านภาษาในการ
นานาชาติ
น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เขียนและเรียบเรียง
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1 (น้อยที่สุด) 4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

30,000 บาท

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

การรักษาคนดีคนเก่ง เพื่อรองรับ หรือ
ทดแทน การลาออก
ของบุคลากร
เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน

คณะ
วิทยาศาสตร์

สารวจและรวบรวม
ปัญหาในการใช้
ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ด้านนโยบาย/
ปัญหากฏ ระเบียบไม่ได้
และนามาแก้ไข
กฎหมาย/
รับการแก้ไข มีผลเสีย
ปรับปรุงให้การ
ระเบียบ/
ต่อการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ านมี
ข้อบังคับ (Policy
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น and
Compliance
Risk)

คณะ
วิทยาศาสตร์

สารวจและรวบรวม
ปัญหาในการใช้
ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ด้านนโยบาย/
1.ปัญหากฏ ระเบียบ
และนามาแก้ไข
กฎหมาย/
ไม่ได้รับการแก้ไข มี
ปรับปรุงให้การ
ระเบียบ/
ผลเสียต่อการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ านมี
ข้อบังคับ (Policy
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น and
Compliance
Risk)

ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

การติดตั้งป้ายไวนีลที่ เพื่อขจัดปัญหาความ ด้านสุขภาพ
มีความสูง 4 เมตร ทา ไม่ปลอดภัยขณะ
(Healthy Risk)
ให้อาจเกิดการพลัด ปฏิบตั งิ าน
ตกจากที่สูงได้ขณะ
ทาการติดตั้งป้ายผ้า
และอาจถูก
กระแสไฟฟ้าช็อ
ตหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

ขาดบุคลากรที่มคี วามรู้ บุคลากรในตาแหน่ง
ขาดความต่อเนื่องในการ
ความเชียญชาญเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทางาน
ด้าน
ลาออกบ่อย
ค่าตอบแทนจาก
ภายนอกสูงกว่า

ทาให้เกิดการบาดเจ็บ
ต่อร่างกายหรืออันตราย
ต่อชีวิตของผู้ปฏิบตั งิ าน
ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์จากการ
ลื่น พลัดตก และการ
ถูกกระแสไฟฟ้ารั่ว
เนื่องจากโครงป้ายซึ่ง
เป็นพื้นที่ปฏิบตั งิ านเป็น
เหล็ก

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

4

5

20 (สูงมาก)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ยังไม่มแี นวทางในการจัดการ

X : ไม่มี

ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการ ทาให้การปฏิบตั งิ านขาด
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ความคล่องตัวและล่าช้า
และยังขาดความชัดเจน
ในรายละเอียด ทาให้การ
ตีความที่จะนาไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ านไม่เป็นไป
ในแนวเดียวกัน เช่น กฎ
ระเบียบในเรื่องการใช้
งบประมาณไม่คล่องตัว
เกี่ยวกับการใช้เงิน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.สถาบันควรออกกฏ ระเบียบ
ให้ครอบคลุมและสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ในแนวเดียวกัน
2.จัดให้มกี ารชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และหลาย
ช่องทาง

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กาหนดเสร็จ
แต่ไม่สมบูรณ์ ปีงบประมาณ
2556
ผู้รับผิดชอบ รอง
คณบดีและนาง
กฤตพร สุขโพ
ธารมณ์

1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มี 1.ทาให้การปฏิบตั งิ าน
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ขาดความคล่องตัวและ
และยังขาดความชัดเจน ล่าช้า
ในรายละเอียด ทาให้การ
ตีความที่จะนาไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ านไม่เป็นไป
ในแนวเดียวกัน เช่น กฎ
ระเบียบในเรื่องการใช้
งบประมาณไม่คล่องตัว
เกี่ยวกับการใช้เงิน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.สถาบันควรออกกฏ ระเบียบ
ให้ครอบคลุมและสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ในแนวเดียวกัน
2.จัดให้มกี ารชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และหลาย
ช่องทาง

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กาหนดเสร็จ
แต่ไม่สมบูรณ์ ปีงบประมาณ
2556
ผู้รับผิดชอบ รอง
คณบดีและนาง
กฤตพร สุขโพ
ธารมณ์

1.ความสูงของพื้นที่
ปฏิบตั งิ าน
2.บันไดอาจลื่น
3.สวมใส่รองเท้าที่ไม่
เหมาะสมกับการปีนขึ้น
ไปปฏิบตั ิ
4.กระแสไฟฟ้าอาจรั่ว/
ลัดวงจร ซึ่งโครงป้ายที่
เป็นพื้นที่ปฏิบตั งิ านเป็น
เหล็กจึงก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อชีวิตของ
ผู้ปฏิบตั งิ านได้

4

5

20 (สูงมาก)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ตรวจสอบโครงสร้างป้ายที่
จะติดตั้งป้ายไวนีลก่อนการ
ปฏิบตั งิ านหรือมีการตรวจสอบ
เป็นประจา
2.ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ามี
การรั่วไหลหรือไม่กอ่ นการ
ปฏิบตั งิ านหรือตรวจสอบสาย
ดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
3.ติดตั้งสลิงคล้องตัวกับ
ผู้ปฏิบตั งิ านเสมอก่อนขึ้น
ปฏิบตั งิ านติดตั้ง
4.จัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับ
การปฏิบตั งิ านติดตั้ง

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล ปีงบประมาณ
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย 2556/สายงาน
บริการงานพิมพ์/
โทร.3812,3060

ผู้ปฏิบตั งิ านอาจเกิด
อันตรายต่อร่างกายหรือ
ชีวิตทั้งจากการลื่น พลัด
ตก และกระแสไฟฟ้าร่ว
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X : ไม่มี

ผู้อานวยการ
สานักฯ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

การจัดทา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ได้จานวน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไป
ตามแผนที่ตั้งไว้

ด้านการเงิน
รายได้คา่ ธรรมเนียม
(Financial Risk) การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่ากว่า
ประมาณการ

จานวนนักศึกษาที่รับเข้า มีงบประมาณในการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนไม่
เพียงพอจัดการในงานการ
เรียนการสอน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

คณะ
วิทยาศาสตร์

รวบรวม ศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นของ
กลุ่มงานและมา
วิเคราะห์เพื่อแก้ไข
ปัญหา

เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การปฏิบตั งิ านส่งผล
กระทบต่อการบริหาร
จัดการของคณะและ
สถาบัน

1.การสื่อสารภายใน
ทาให้การปฏิบตั งิ านขาด
องค์กรด้านการให้ข้อมูล ความร่วมมือและส่งผลต่อ
ของบุคลากรไม่ชัดเจน การพัฒนาองค์กร
2.บุคลากรในหน่วยงาน
หย่อนประสิทธิภาพและ
ขาดความรักองค์กร

4

4

16 (สูง)

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

Wireless ใช้งานไม่
เต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามาถใช้งาน
Wireless ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ไม่มเี สถียรภาพ

ระบบ Wireless ขัดข้อง
อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้
อยู่มอี ายุกงานใช้งานนาน
และเริ่มหมดอายุทาให้
การใช้งานขาด
ประสิทธิภาพ

ในบางจุดไม่สามารถใช้
Wireless ได้ หรือ
สัญญาณขาดหาย ทาให้
ไม่สามารถเข้าใช้เครือข่าย
ได้

3

5

คณะ
วิทยาศาสตร์

สารวจ รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงและ
ผลกระทบของผู้พบ
เห็น

เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของคณะ
วิทยาศาสตร์ให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับ

ด้านภาพลักษณ์ ความเสี่ยงด้าน
อาจารย์บางส่วนยังไม่
และชื่อเสียง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(Image and
ลดน้อยลง
Reputation Risk)

1.หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกอาจขาด
ความไว้วางใจ และทาให้
มีผลกระทบต่อชื่อเสียง

4

ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

มลพิษจากการพิมพ์
ป้ายประชาสัมพันธ์
ซึ่งระหว่างพิมพ์งาน
จะมีกลิ่นของสารเคมี
ที่มากับหมึกและ
น้ามันล้างเครื่อง
รวมทั้งขณะทาการ
พิมพ์จะต้องเปิด
เครื่องดูดกลิ่นที่มี
เสียงดังมาก

เพื่อขจัดปัญหาของ ด้านสิ่งแวดล้อม
มลพิษกิ่นสารเคมีและ (Environment
มลพิษทางเสียงที่ดงั Risk)
มาก

ผู้ปฏิบตั งิ านอาจเกิดความ
เจ็บป่วยจากการสูดดม
สารเคมีและ
สภาพแวดล้อมที่เสียงดัง
มากอาจทาให้เกิดปัญหา
การได้ยินตามมา

4

เป็นสภาพแวดล้อมของ หมึกและน้ามันล้างเครื่อง
ที่ทางานที่ส่งผลต่อ
เมื่อเจอกับสภาพอากาศ
สุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน ร้อนก็จะแพร่กระจาย
กลิ่นไปทั่วบริเวณที่
ปฏิบตั งิ านซึ่งบุคลากรจะ
ได้รับผลกระทบทั้งกลิ่น
และเสียงดัง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)
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รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

ควบคุม ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกตามสื่อต่าง ๆ

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล กันยายน/รอง
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย คณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ผู้ช่วยคณบดี/
7255และ7276

120,000 บาท

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ให้มกี ารจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรโดย
การทา work shop ร่วมกัน
2.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้บคุ ลากรทางานเพื่อน
ส่วนรวมมากขึ้น โดยการ
ปลูกฝังค่านิยมในการรัก
องค์กรและให้รางวัลแก่
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านดีเด่น
และให้ทกุ หน่วยงานร่วมกัน
พิจารณา วิเคราะห์ และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กาหนดเสร็จ
แต่ไม่สมบูรณ์ ปีงบประมาณ
2556
ผู้รับผิดชอบ รอง
คณบดี และ นาง
ประไพจิต ยั่งยืน

15 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดทาแผนทดแทนอุปกรณ์

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ผู้อานวยการ
แต่ไม่สมบูรณ์ สานักฯ

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.ในมีการรณรงค์ เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณทุกช่องทาง และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.อบรมให้เข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กาหนดเสร็จ ปี
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556
ผู้รับผิดชอบ รอง
คณบดี และนาง
ประไพจิต ยั่งยืน

5

20 (สูงมาก)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดสร้างห้องปฏิบตั งิ านที่
สามารถควบคุมสารเคมี กลิ่น
และได้โดยเฉพาะเพื่อควบคุม
ความเป็นพิษของ
สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในสุขภาพของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล สายงานบริการ
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย งานพิมพ์/
3812,3060

การจัดสร้าง
ห้องควบคุม
กลิ่นและเสียง
2,000,000 บาท

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

ส่วนสารนิเทศ บริการสารนิเทศและ
และ
ผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
สานักงาน
อธิการบดี

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
(objective)

1.ข้อมูลสารนิเทศ
ครบถ้วน
2.ผลิตและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้
ทันเวลา

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

อุปกรณ์เครือข่าย
เพื่อเปลี่ยน หรือ
ด้านการเงิน
และ เซิร์ฟเวอร์
ทดแทน อุปกรณ์
(Financial Risk)
(server) มีอายุหลายปี เครือข่าย และ
เซิร์ฟเวอร์ (server) มี
อายุการทางานหลายปี
และกาลังจะเริ่ม
หมดอายุการใช้งาน
ให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนบริหาร
การดาเนินการระบบ
ทรัพยากรบุคคล สารสนเทศบุคลากร
สานักงาน
อธิการบดี

1. เพื่อให้ได้ระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2. เพื่อให้ได้ข้อมูล
การรายงานผลด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มคี วามถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้บคุ ลากรมีการ ด้านกลยุทธ์
ให้ความรู้และความ (Strategic Risk)
เข้าใจแผนกลยุทธ์
และแผนการ
ปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานอย่างถูกต้อง

กลยุทธ์ไม่ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

การปฏิบตั งิ านติดขัด มี
ปัญหาไม่สามารถ
ดาเนินการได้จนแล้ว
เสร็จหรือดาเนินการแล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าที่กาหนด

1.การสนับสนุนด้าน
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ
งบประมาณและ
ข่าวสารของสถาบัน
ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานไม่สอดคล้อง
กับภาระงาน

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

อุปกรณ์เครือข่าย และ
เซิร์ฟเวอร์ มีราคาสูง มี
แนวโน้มว่ากาลังจะเริ่ม
หมดอายุของอุปกรณ์

ยังไม่มกี ารทาแผน
ทดแทน อุปกรณ์
เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์
อย่างเป็นรูปธรรม

อุปกรณ์เครือข่าย และ
เซิร์ฟเวอร์มปี ญ
ั หา อาจจะ
ใช้ internet ไม่มี
ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย
สูงยังไม่มแี ผนทางการเงิน

3

5

15 (สูง)

ระบบสารสนเทศ
บุคลากรให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและ
ไม่เป็นปัจจุบนั

ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ไม่ได้รับการเชื่อถือ

ไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5

5

บุคลากรไม่ทราบและไม่
เข้าใจแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานอย่างถูกต้อง

รูปแบบ/ช่องทางการ
ไม่บรรลุตามวัตถุ ประสงค์
สื่อสารแผนฯ ไปสู่
ของแผนกลยุทธ์
บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุก
ระดับและไม่เพียงพอ/ไม่
มีประสิทธิภาพ
บุคลากรขาดความใส่ใจ
ในการรับรู้และความ
เข้าใจในแผนฯ

4

3
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รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

ควบคุม 1.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
สาหรับเผยแพร่ข้อมูล
2.มีระบบจัดเก็บข้อมูล
สารนิเทศที่ชัดเจน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
แต่ไม่สมบูรณ์

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดทาแผนทดแทน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ผู้อานวยการ
แต่ไม่สมบูรณ์ สานักฯ

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. มอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดทาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง กันยายน พ.ศ.
3,000,000 บาท
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556
รักษาการแทน
ผู้อานวยการส่วน
บริหารทรัพยากร
บุคคล
(นางสาวศิริพร
นคราวัฒน์)
knsiripo@kmitl.a
c.th

12 (ปาน
กลาง)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดให้มกี ารให้ความรูเรื่องแผน
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตสานึก
ในพันธกิจขององค์กร

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ร.ต.ท.สมชาติ
แต่ไม่สมบูรณ์ เลิกบางพลัด 6109

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

การทาประกัน
สุขภาพและประกัน
การเดินทาง

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

การดาเนินโครงการ เพื่อให้การดาเนิน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาประสบ
ผลสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

การวางแผนตั้ง
งบประมาณแต่ละปี

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

การดาเนินโครงการ เพื่อดาเนินกิจกรรม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการความ
ของสานักงานโตไก ร่วมมือทางวิชาการกับ
และสานักงาน FBK Tokai University
และ Fukuoka
Institute of
Technology ให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความเสี่ยง

เพื่อลดและบรรเทา ด้านสุขภาพ
ความสูญเสียที่อาจ (Healthy Risk)
เกิดขึ้นจากโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

เพื่อให้งบประมาณ ด้านการเงิน
เพียงพอต่อการ
(Financial Risk)
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของส่วนวิเทศสัมพันธ์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

1. การเสียชีวิต
2. การเกิดอุบตั เิ หตุและ
ความเจ็บป่วยของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนใน
ระหว่างการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาของสถาบัน
และนักศึกษาต่างประเทศ
เกิดอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วย
ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน

หากเกิดอุบตั เิ หตุร้ายแรง
อาจทาให้นกั ศึกษา
เสียชีวิต หรือไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
โครงการ

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม ให้นกั เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนทาประกันสุขภาพและ
ประกันอุบตั เิ หตุกอ่ นการ
เดินทางตามที่กาหนดไว้

/ : มีอยู่แล้ว

/ : ได้ผล ก.ค 56
ตามที่คาดหมาย นางลลิตา วิศษิ ฎ
อนุพงษ์
นางสาวเข็มทอง
อามาตย์

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความ
ร่วมมือโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ต่างประเทศไม่ปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้

ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่
ประสานงาน แจ้ง หรือ
ยืนยันข้อมูลในการเข้า
ร่วมโครงการอย่างเป็น
ทางการให้ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์ได้รับทราบ

1. ไม่สามารถทราบ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้ชัดเจน จึงอาจ
ทาให้ไม่สามารถควบคุม
ปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
นักศึกษาได้ และอาจมี
ผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสถาบัน
2. เอกสารที่ส่งมาไม่
ครบถ้วน และผิดพลาด
อาจส่งผลกระทบต่อการ
พิจารณาตอบรับให้เข้า
ร่วมโครงการ ทาให้
นักศึกษาขาดโอกาสได้

3

3

9 (น้อย)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม แจ้งบุคคล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการ
เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การ
ปฏิบตั เิ ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งสถาบัน

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ก.ย 55
แต่ไม่สมบูรณ์ นางลลิตา วิศษิ ฎ
อนุพงษ์
นางสาวเข็มทอง
อามาตย์

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในการรับรอง
แขกต่างประเทศและ
แขกในประเทศไม่
เพียงพอ

ไม่สามารถระบุจานวน
แขกต่างประเทศ และ
แขกในประเทศของ
สถาบันในแต่ละปีได้
อย่างชัดเจน

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในการรับรอง
แขก อาจเกิดความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์
ของสถาบัน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
ถ่ายโอน 1. ทาแผนของบประมาณใน
เสี่ยงที่
การรับรองแขกเพิ่มเติม
ยอมรับไม่ได้
2. ขอให้ส่วนงานวิชาการอื่น
ช่วยรับรองแขก ในกรณีที่
แขกนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง
หรือมาทากิจกรรมกับส่วนงาน
วิชาการนั้น ๆ

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ก.ย 56 / นายนพ
แต่ไม่สมบูรณ์ รุจ คาวีระ

1. ความเสียหายด้าน 1. นักเรียนในโครงการ
การเงินจากการดาเนิน 2. การประชาสัมพันธ์ที่
กิจกรรม Study Tour ไม่ทั่วถึง
2. ไม่มผี ู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ หรือมีผู้สมัคร
น้อย

1. นักเรียนในโครงการ
ยกเลิกการเดินทางไป
Study Tour ซึ่งสานักงาน
ได้ดาเนินการซื้อบัตร
โดยสารเครื่องบินแล้ว
2. ไม่มผี ู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ หรือมีผู้สมัคร
น้อย ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการต่อไปได้

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้
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รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

ควบคุม 1. กาหนดกฎเกณฑ์แจ้งให้
นักเรียนในโครงการรับทราบ
และให้ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
2. จัดหางบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์
3. เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดแู ล
สานักงาน FBK เนื่องจาก
ตอนนี้ยังคงใช้เจ้าหน้าที่วิเทศ
สัมพันธ์ช่วยดาเนินโครงการอยู่
ทาให้ไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้อย่างเต็มที่

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ก.ย 56 /
นางสาววิจา ติน
ตะโมระ / นาง
ลลิตา วิศษิ ฎอนุ
พงษ์ / นางสาว
นงนุช รอดรักษา

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

จัดกิจกรรมที่สร้าง เพื่อให้นกั ศึกษามี
จิตสานึกที่ดแี ละ
ความซื่อสัตย์ตอ่
คานึงถึงการกระทาที่ ตนเองและผู้อื่น
ถูกต้อง/ไม่ควรกระทา

ด้านภาพลักษณ์ นักศึกษาทุจริตในการ
และชื่อเสียง
สอบ
(Image and
Reputation Risk)

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

การจัดการเรียนการ เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับ
สอน
ความรู้และได้ฝึก
ทักษะการปฏิบตั ิ
อย่างทั่วถึง

ปัจจัยเสี่ยง

นักศึกษาขาดความ
ซื่อสัตย์และคุณธรรม

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

50,000 บาท

คุณภาพของนักศึกษาไม่
พร้อมที่จะก้าวสู่การ
แข่งขันในสังคมภายนอก

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดกิจกรรม/โครงการที่าร้าง
จิตสานึกที่ดแี ละมีคณ
ุ ธรรมใน
การดารงชีวิต

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/
แต่ไม่สมบูรณ์ ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา/
7282

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

นักศึกษามีทกั ษะด้าน ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การปฎิบตั ไิ ม่เป็นไปตาม ในการเรียนการสอนไม่ การปฏิบตั ซิ ึ่งมีผลต่อ
เกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด ทันสมัยและการจัดหา ประสิทธิภาพการทางาน
ทดแทนไม่ทนั เวลา

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดซื้อ/จัดหาครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนที่ทนั สมัยและสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง กันยายน 2556/ 3.715,000 บาท
แต่ไม่สมบูรณ์ งาน
ห้องปฏิบตั กิ าร,
งานพัสดุ และ
งานการเงิน/7287

สานักทะเบียน อาจารย์จัดทาบันทึก
และประมวลผล ข้อความชีแ้ จง
ข้อผิดพลาดในการ
แก้ไขผลการศึกษาต่อ
ประธานสาขาฯ

เพื่อให้อาจารย์ประจา
วิชามีการแก้ไขเกรด
ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบและประกาศ
การแก้ไขผลการศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การดาเนินการของ
อาจารย์ประจาวิชาไม่
เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การแก้ไขผล
การศึกษา

อาจารย์ประจาวิชาขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบและประกาศ
สถาบันฯ เรื่องการแก้ไข
ผลการศึกษา

การแก้ไขเกรดไม่ถูกต้อง
ข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับวัดผล
ปริญญาตรีของสถาบันฯ

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดทาหนังสือถึงคณะเพื่อ
แจ้งเตือนให้คณะดาเนินการ
แก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบประกาศสถาบันฯ
2.จัดประชาสัมพันธ์ระเบียบ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง
ขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษา

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ทุกภาค
แต่ไม่สมบูรณ์ การศึกษา/งาน
ประมวลผล
การศึกษา

สานักทะเบียน อาจารย์ประจาวิชา
และประมวลผล ขออนุมตั กิ ารแก้ไข
ผลการศึกษาจาก
คณะกรรมการ
ประจาส่วนวิชาการ

เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา
อนุมต้ กิ ารแก้ไขผล
การศึกษาที่อาจารย์
ขอแก้ไขเกรดใหม่

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

การดาเนินการแก้ไข
เกรดไม่ผ่านการ
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ

อาจารย์ประจาวิชา
ปฏิบตั ขิ ้ามขั้นตอนการ
แก้ไขเกรดโดยไม่ผ่าน
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการ

การแก้ไขเกรดไม่ถูกต้อง
ข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับวัดผล
ปริญญาตรีของสถาบันฯ

4

5

20 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดทาหนังสือถึงคณะเพื่อ
แจ้งเตือนให้คณะดาเนินการ
แก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบประกาศสถาบันฯ
2.จัดการประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ประกาศสถาบันฯ
เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผล
การศึกษาไปยังคณะ

X : ไม่มี

X : ไม่ได้ผล ทุกภาค
ตามที่คาดหมาย การศึกษา/งาน
ประมวลผล
การศึกษา

สานักทะเบียน เจ้าหน้าที่งาน
และประมวลผล ทะเบียนคณะ
ตรวจสอบหลักฐาน
การขอแก้ไขเกรด
และทาบันทึก
ข้อความจัดส่งข้อมูล
ตามระเบียบและ
ประกาศการแก้ไขผล
การศึกษา

เพื่อให้เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนคณะ
ตรวจสอบข้อมูลและ
หลักฐานการแก้ไข
เกรดมีความถูกต้อง
ตรงตามระเบียบและ
ประกาศการแก้ไขผล
การศึกษา

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

การดาเนินการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
คณะไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและประกาศ
สถาบันฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์การแก้ไขผล
การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
คณะขาดการตรวจสอบ
หลักฐานการแก้ไขเกรด
ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
และขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบและ
ประกาศการแก้ไขผล
การศึกษา

การแก้ไขเกรดค่อนข้าง
ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดย
ลดการปฏิบตั ติ ามกฎ
ข้อบังคับวัดผลปริญญา
ตรของสถาบันฯ บางส่วน

4

4

16 (สูง)

4 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1.จัดการประชาสัมพันธ์
ระเบียบและประกาศสถาบันฯ
เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผล
การศึกษา
2.จัดทา Flow-Chart
กระบวนการแก้ไขเกรด
ระดับปริญญาตรีให้เจ้าหน้าที่
งานทะเบียบคณะ
ประกอบการตรวจสอบ

X : ไม่มี
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X : ไม่มี

ทุกภาค
การศึกษา/งาน
ประมวลผล
การศึกษา

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

สานักทะเบียน งานประมวลผล
และประมวลผล การศึกษาตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐานการ
แก้ไขผลการศึกษา
ตามระเบียบและ
ประกาศการแก้ไขผล
การศึกษา

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่งาน
ประมวลผลฯ
ตรวจสอบข้อมูลและ
การส่งหลักฐานขอ
แก้ไขผลการศึกษา
ของคณะเป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศของ
สถาบันฯ

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ (Policy
and
Compliance
Risk)

การดาเนินการตวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่งาน
ประมวลผลฯ ไม่เป็นไป
ตามระเบียบและ
ประกาศของสถาบันฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แก้ไขผลการศึกษา

เจ้าหน้าที่งาน
ประมวลผลฯ ขาดการ
ตรวจสอบหลักฐานการ
แก้ไขเกรดให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
ประกาศการแก้ไขผล
การศึกษาของสถาบันฯ

การแก้ไขเกรดค่อนข้าง
ถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดย
ลดการปฏิบตั ติ ามกฎ
ข้อบังคับวัดผลปริญญาตรี
ของสถาบันฯ บางส่วน

3

4

12 (ปาน
กลาง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1.จัดทา Flow-Chart
กระบวนการแก้ไขเกรด
ระดับปริญญาตรีให้แก่
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล
การศึกษา
2.จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
เรื่องกระบวนการแก้ไขเกรด
ระดับปริญญาตรีให้แก่
เจ้าหน้าที่

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์
/ : มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

/ : ได้ผล ทุกภาค
ตามที่คาดหมาย การศึกษา/งาน
ประมวลผล
การศึกษา

ส่วนกิจการ
นักศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

สารวจจากการเกิด เพื่อลดอุบตั เิ หตุที่จะ
อุบตั เิ หตุของ
เกิดขึ้นกับนักศึกษา
นักศึกษาและ
และบุคลากร
บุคลากรของสถาบัน

ด้านสุขภาพ
(Healthy Risk)

ความปลอดภัยในการ
เดินทาง

การจัดกิจกรรมนอก
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยใน
สถาบันและการเดินทาง ระดับปฐมพยาบาล
มาสถาบัน

5

3

15 (สูง)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ถ่ายโอน 1. ให้นกั ศึกษามีความรู้ ความ / : มีอยู่แล้ว
เข้าใจและปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
2. จัดประชาสัมพันธ์ดา้ น
รณรงค์ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ติ าม
กฎจราจร
3. ทาประกันอุบตั เิ หตุ

O : ได้ผลบ้าง ส่วนกิจการ
100,000.- บาท
แต่ไม่สมบูรณ์ นักศึกษา
งานกิจกรรม
นักศึกษา
นายอัคริศ ตัน
พิพฒ
ั น์
bang_bank@hot
mail.com
สายใน 3246

ส่วนกิจการ
นักศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

สารวจจากการเกิด เพื่อลดอุบตั เิ หตุที่จะ
อุบตั เิ หตุของ
เกิดขึ้นกับนักศึกษา
นักศึกษาและ
และบุคลากร
บุคลากรของสถาบัน

ด้านสุขภาพ
(Healthy Risk)

ความปลอดภัยจากการ เกิดอุบตั เิ หตุจากการเล่น มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่
เล่นกีฬา
กีฬา
ถึงระดับปฐมพยาบาล

4

2

8 (น้อย)

1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึง
ระดับปฐมพยาบาล

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ส่วนกิจการ
แต่ไม่สมบูรณ์ นักศึกษา
งานกิจกรรม
นักศึกษา
นายอัคริศ ตัน
พิพฒ
ั น์
สายใน 3246

ส่วนกิจการ
นักศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

มีการสารวจสถาน
บันเทิงบริเวณรอบ
สถาบัน

เพื่อลดการดื่มสุราและ ด้านภาพลักษณ์
เล่นการพนัน ของ
และชื่อเสียง
นักศึกษา
(Image and
Reputation Risk)

นักศึกษาไม่ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบข้อบังคับของ
สถาบัน เรื่อง การดื่ม
สุรา และการเล่นพนัน

2

2

4 (น้อยที่สุด) 1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม รณรงค์ให้นกั ศึกษาไม่ดื่มสุรา
และเล่นการพนัน

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ส่วนกิจการ
แต่ไม่สมบูรณ์ นักศึกษา
งานกิจกรรม
นักศึกษา
bang_bank@hot
mail.com
สายใน 3246

ส่วนกิจการ
นักศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

สารวจจากการแต่ง
กายของนักศึกษาใน
สถาบัน

เพื่อให้นกั ศึกษาแต่ง
กายถูกต้องตาม
ระเบียบของสถาบัน

การแต่งกายของ
เกิดความเสื่อมเสีย
มีผลกระทบเล็กน้อยและ
นักศึกษาผิดระเบียบว่า ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อ
ด้วยการแต่งกายของ
ของสถาบัน
ชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์
นักศึกษาสถาบัน

4

1

4 (น้อยที่สุด) 1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ รณรงค์เรื่องการแต่งกายของ
นักศึกษา

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ส่วนกิจการ
แต่ไม่สมบูรณ์ นักศึกษา
งานกิจกรรม
นักศึกษา
นายอัคริศ ตัน
พิพฒ
ั น์
bang_bank@hot
mail.com
สายใน 3246

ด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง
(Image and
Reputation Risk)

เกิดความเสียหายด้าน การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ
พฤติกรรมและทรัพย์สิน ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี
นัยสาคัญ
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หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ส่วนบริหารงาน การปฏิบตั งิ านสาร
ทั่วไป
บรรณ
สานักงาน
อธิการบดี

เพื่อทราบถึงปัญหา
การปฏิบตั งิ านสาร
บรรณ (ส่วนกลาง)

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ด้านการปฏิบตั งิ าน

1. จานวนบุคลากร
ผู้ปฏิบตั งิ านสารบรรณมี
ไม่เพียงพอ
2. ไม่มคี ู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านสารบรรณ
(อิเล็กทรอนิกส์)

บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านมีไม่
เพียงพอต่อภาระงาน
ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ล่าช้า

4

3

15 (สูง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

หลีกเลี่ยง 1. จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
สารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)
2. ขอเพิ่มจานวนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ (เพื่อปฏิบตั งิ าน
สารบรรณ)

X : ไม่มี

ส่วนบริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
อธิการบดี

เพื่อให้การรับ-ส่ง
เอกสารของทุก
หน่วยงานภายใน
สถาบันเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ทันตามเวลาที่กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

1. ด้านนโยบาย
2. ด้านการปฏิบต้ งิ าน
3. ด้านสุขภาพ

1. นโยบายสถาบัน
-ไม่ชัดเจน ในเรื่อง
การรวมศูนย์
2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง
เอกสาร
-มีจานวนไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ
-เป็นผู้สูงอายุ มีปญ
ั หา
เรื่องสุขภาพ มีโรค
ประจาตัวเจ็บป่วยบ่อย
ทาให้การปฏิบตั งิ านไม่
คล่องตัว ล่าช้า
-เกษียณอายุทกุ ปี ใน
ปีงบประมาณ 2556 นี้
(จะเกษียณอายุ 2 คน)
-ระยะทางการเดิน
เอกสารระหว่าง
หน่วยงานอยู่หา่ งไกล
จากส่วนกลาง
-ไม่มยี านพาหนะ
สาหรับใส่เอกสาร (ที่มี
ปริมาณมาก)นาส่งให้กบั
บุคคลและหน่วยงานที่อยู่

1.เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบตั งิ าน
2.เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร
ป่วย หยุดงานบ่อย
เจ้าหน้าที่สารบรรณ ต้อง
จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง
ทาให้ภาระงานประจาที่
ทาอย่างเร่งด่วน ต้อง
ล่าช้ากว่าปกติ
3.เอกสารสูญหาย ส่งผิด
หน่วยงาน และบุคคล

4

3

15 (สูง)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1. ความชัดเจนในนโยบาย
ของผู้บริหาร
2. เตรียมแผนในการรับ
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร
(ทดแทนผู้เกษียณอายุ)

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

O : ได้ผลบ้าง ส่วนบริหารงาน
แต่ไม่สมบูรณ์ ทัว่ ไป สานักงาน
อธิการบดี

1.มีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุ
ในขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์
2.เอกสารจัดส่งหลาย
หน่วยงานต่อวัน ทาให้
เกิดความล่าช้า

4

3

15 (สูง)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม ควบคุม ดูแล การจัดส่ง
เอกสารของ messenger ไป
หน่วยงานภายนอก

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ส่วนบริหารงาน
แต่ไม่สมบูรณ์ ทัว่ ไป สานักงาน
อธิการบดี

การให้บริการรับ-ส่ง
เอกสาร ภายใน
สถาบัน (ระดับคณะ/
วิทยาลัย/สานัก และ
วิทยาเขต)

ส่วนบริหารงาน การให้บริการรับ-ส่ง
ทั่วไป
เอกสาร ภายนอก
สานักงาน
สถาบัน
อธิการบดี

เพื่อให้การรับ-ส่ง
เอกสารภายนอก
สถาบันเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ทันตามเวลาที่กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

ห่างไกลจาก
ส่วนกลาง (สานักงาน
1.ผู้ส่งเอกสาร
1.สถานที่จัดส่งเอกสาร
(messenger)เป็น
อยู่ไกล
เอกชนที่สถาบันว่าจ้าง 2.เปลี่ยนผู้ส่งเอกสาร
2.ขาดความร่วมมือจาก (messenger)บ่อย
หน่วยงานที่ให้จัดส่ง
เอกสารไปภายนอก

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)
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รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์
X : ไม่มี

ภายใน
ปีงบประมาณ
2556/ ส่วน
บริหารงานทั่วไป
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ส่วนบริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
อธิการบดี

ขั้นตอน (process)

การให้บริการส่ง
จดหมาย เอกสารที่
รับจากไปรษณีย์ไป
ตามบุคคลและ
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

เพื่อทราบถึงปัญหา
การให้บริการส่ง
จดหมาย เอกสารที่
รับจากไปรษณีย์ไป
ตามบุคคลและ
หน่วยงาน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

1.งานประจาเกิดความ
ล่าช้า
2.สูญเสียเวลาในการคัด
แยกเอกสารส่วนตัว

1.เอกสารส่วนตัว
(รวมทั้งบุคคลใน
ครอบครัว)ที่มปี ริมาณ
เพิ่มขึ้นทุกวัน
2.ไม่มกี ารควบคุมการ
รับ-ส่งเอกสารส่วนตัวที่
ส่งมาจากไปรษณีย์

1.ส่งผลให้เสียเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านประจาที่เร่งด่วน
2.เอกสารส่วนตัว ส่งผลให้
เพิ่มภาระงานประจา
3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ าน
เกิดความเบื่อหน่าย จาเจ
4.สูญเสียเวลาในการคัด
แยกเอกสารส่วนตัวที่ไม่
สาคัญ
5.เอกสารส่วนตัวทาให้
เอกสารที่ส่งมาจาก
ภายนอกปฏิบตั ลิ ่าช้ากว่า
ปกติ

4

4

15 (สูง)

2 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1.ขอความร่วมมือให้จัดส่ง
เอกสารไปตามที่อยู่ (ที่พกั
ปัจจุบนั )
2.ลดการส่งเอกสารส่วนตัวมา
ตามที่อยู่สถาบัน

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ส่วนบริหารงาน
ทั่วไป สานักงาน
อธิการบดี

1.นโยบายผู้บริหารไม่
ชัดเจน
2.ไม่ได้รับการสนับสนุน
การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จอย่างต่อเนื่อง
3.ผู้รับบริการเกิดความ
สับสนในการให้บริการ
4.ความเสี่ยงของการ
บริหารจัดการ

1.นโยบายผู้บริหาร
2.ระบบงานการให้บริการ
3.การบริหารจัดการ
4.งบประมาณ

1.ผู้ให้และผู้รับบริการเกิด
ความสับสนในนโยบาย
2.ทาให้ภาระงานประจา
ของผู้ปฏิบตั งิ านต้องล่าช้า
3.ผู้ให้บริการไม่ได้รับ
แรงจูงใจ

4

3

14 (ปาน
กลาง)

1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

หลีกเลี่ยง 1.การกาหนดนโยบายให้ชัดเจน
2.การบริหารจัดการที่ถูกต้อง
3.การได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ

X : ไม่มี

X : ไม่มี

ส่วนบริหารงาน
ทั่วไป สานักงาน
อธิการบดี

เพื่อเพิ่มจานวน
ด้านกลยุทธ์
ผลงานตีพมิ พ์ระดับ
ผลงานตีพมิ พ์ระดับ (Strategic Risk) นานาชาติ มีจานวนน้อย
นานาชาติ ที่มี
ต่อจานวนอาจารย์
Impact Factor สูงๆ
ประจา

อาจารย์ที่มผี ลงานตีพมิ พ์
ระดับนานาชาติ ที่มี
Impact factor สูงๆ
ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์
ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ
ซึ่งจะมีผลต่อคณะ
โดยตรง อาจารย์รุ่นใหม่ๆ
ยังขาดประสบการณ์ใน
การตีพมิ พ์ผลงาน

ผลงานตีพมิ พ์ระดับ
นานาชาติของคณะมี
จานวนลดลง เมื่อเทียบ
ต่ออาจารย์ประจา

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม - ผลักดันให้มนี กั วิจัยพี่เลี้ยง
เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่นกั วิจัย
รุ่นใหม่ ในการตีพมิ พ์ผลงาน
ระดับนานาชาติที่มี Impact
factor สูงๆ
- สนับสนุนให้มกี ารสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ
- มีโครงการการพัฒนา
วิชาการและงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักวิจัย
(Research Personal
Account :RPA)

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

ส่วนบริหารงาน การให้บริการแบบ เพื่อให้การบริการ
ด้านกลยุทธ์
ทั่วไป
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นไปอย่างสะดวก (Strategic Risk)
สานักงาน
(one stop service) รวดเร็ว ถูกต้อง และ
อธิการบดี
มีประสิทธภาพ ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด

คณะ
มีการแต่งตั้งนักวิจัยพี่
เทคโนโลยีการเก เลีย้ ง เป็นที่ปรึกษาใน
ษตร
การตีพมิ พ์แก่นกั วิจัย
รุ่นใหม่

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)
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O : ได้ผลบ้าง ภายในเดือน
แต่ไม่สมบูรณ์ กันยายน รศ.ดร.
จารูญ เล้าสิน
วัฒนา โทร.7152

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

คณะ
มีการจัดทา
เทคโนโลยีการเก แผนพัฒนาบุคลากร
ษตร
โดยให้บคุ ลากรทุกคน
ส่งแผนการพัฒนา
ตนเองมายังคณะ
และมีการติดตามผล
การไปพัฒนาตนเอง
ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

วัตถุประสงค์
(objective)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์

เพื่อให้บคุ ลากรเสนอ
แผนพัฒนาตนเองที่
จะนาไปสู่การพัฒนา
งาน และพัฒนาคณะ
ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนไม่เป็นไปตาม
แผน

บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ไม่ให้
ความสาคัญในการไป
พัฒนาตนเอง ทั้งในด้าน
การพัฒนางานหรือ
พัฒนาความรู้ดา้ นอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง
และคณะ

บุคลากรไม่มกี ารพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้การ
พัฒนาคณะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม จัดให้มโี ครงการพัฒนา
บุคลากรของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้บคุ ลากรเสนอ
แผนพัฒนาตนเองในแต่ละปี
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และคณะมีการ
ติดตามผลการไปพัฒนา
ตนเองของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง ผู้อานวยการส่วน
แต่ไม่สมบูรณ์ สนับสนุนวิชาการ
โทร.7120

คณะครุศาสตร์ การทางานและ
เพื่อให้อปุ กรณ์
อุตสาหกรรม ให้บริการด้าน
เครือข่ายสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานได้ตามปกติ
ในการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์
อุตสหกรรม

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

อุปกรณ์เครือข่ายหลักมี ระบบปรับอากาศภายใน
โอกาศเสียหาย
ห้องควบคุมเครือข่าย
ขาดประสิทธิภาพทาให้
เกิดความร้อนที่อปุ กรณ์

ระบบปรับอากาศภายใน
ห้องควบคุมเครือข่ายใช้
งานมานานทาให้ขาด
ประสิทธิภาพทาให้เกิด
ความร้อนที่อปุ กรณ์

4

5

20 (สูงมาก)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม จัดหางบประมาณทั้งภายนอก
และภายในเพื่อซื้ออุปกรณ์
เครือข่าย

/ : มีอยู่แล้ว

O : ได้ผลบ้าง เดือน ตุลาคม
แต่ไม่สมบูรณ์ 2556

คณะครุศาสตร์ การใช้หม้อกาเนิดไอ
อุตสาหกรรม น้าในการปฏิบตั งิ าน
ด้านอุตสาหกรรม
เกษตร

ให้มกี ารตรวจสอบ
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบต่างๆ
ของหม้อกาเนิดไอน้า

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

การปฏิบตั งิ านการใช้
หม้อกาเนิดไอน้า

4

4

15 (สูง)

3 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ควบคุม 1.มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
อบรมแล้วทาหน้าที่ดแู ล
เครื่องปรับอากาศภายในห้อง
ตามเวลาที่กาหนด
2.มีอปุ กรณ์สลับการทางาน
เครื่องปรับอากาศภายในห้อง
ปฏิบตั งิ านหลัก

/ : มีอยู่แล้ว

/ : ได้ผล เดือน กันยายน
ตามที่คาดหมาย นายตรัส เคแสง

คณะครุศาสตร์ ได้รับจัดสรร
มีแผนงานควบคุมให้
อุตสาหกรรม งบประมาณการวิจัย ผู้วจิ ัยส่งรูปเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์
ให้ตรงตามเวลาที่
กาหนด

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ผู้วิจัยส่งรูปเล่มรายงาน 1. ผู้วิจัยไม่สามารถ
ส่งผลให้ให้ไม่สามารถขอ
ฉบับสมบูรณ์ไม่ตรงตาม ดาเนินการทาวิจัยได้ตาม งบประมาณการวิจัยได้ใน
เวลาที่กาหนด
แผนที่กาหนด เนืองจาก ปีถัดไป
สภาพแวดล้อมภายนอก
ส่งผลกระทบ
2. ผู้วิจัยมีภาพระงานอื่น
นอกเหนือจาการสอน
และการวิจัย

3

3

9 (น้อย)

1 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับได้

ยอมรับ 1. ทาสัญญาระหว่างผู้ให้ทนุ
สนับสนุนกับผู้วิจัย
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณนักวิจัย

O : มีแต่ไม่
สมบูรณ์

คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 1. เพื่อพัฒนาผู้สอน
อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษที่จบ
จากต่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนา
อาจารย์ผูสอนให้วุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก
3. สามารถสอน
ภาษาอังกฤษขั้นสูงได้
และมีประสิทธิภาพ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ขาดแคลนผู้สอน
ไม่มชี าวต่างชาติตะวันตก คุณภาพบัณฑิตสาขา
ภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ สมัครมาสอนใน
ภาษาอังกฤษจะขาดความ
มหาวิทยาลัยที่ไกลเมือง เชีย่ วชาญในภาษาแม่
หรือนอกเมือง
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
เชิญชวน

5

5

25 (สูงมาก)

5 ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้

ควบคุม 1. จัดหาทุนพัฒนาอาจารย์
2. จัดอาจารย์ชาวต่างชาติที่มี
ค่าจ้างสูง

O : มีแต่ไม่ X : ไม่ได้ผล 2558
สมบูรณ์ ตามที่คาดหมาย รศ.สด
kspichai@kmitl.a
c.th
0811746359

เกิดอุบตั เิ หตุมคี วามเสี่ยง หม้อกาเนิดไอน้าระเบิด
ต่อความไม่ปลอดภัย และ หรือรั่ว
เกิดบาดเจ็บ อันตราย
ถึงฃีวิต
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O : ได้ผลบ้าง เดือน กันยายน
แต่ไม่สมบูรณ์ นางสาวเอื้อม
อัมพร เพชรสินจร

20 ล้าน

หน่วยงาน

ขั้นตอน (process)

คณะครุศาสตร์ บุคลากรไม่ตระหนัก
อุตสาหกรรม ถึงความเสี่ยงในงาน
ของตนเอง

วัตถุประสงค์
(objective)

1. เพื่อให้เข้าใจถึง
ความเสี่ยงในแต่ละ
งานของตน
2. เพื่อให้สามารถ
รายงานความเสี่ยงไป
ยังสถาบันได้

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
(Operational
Risk)

ความเสี่ยง
(รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย โอกาสที่จะ ผลกระทบ ระดับความ ลาดับความ วิธีจดั การ
/ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
/ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
ความเสี่ยง
เกิดขึ้น (impact)
(likelihoo รุนแรง
(degree (degree
d score) (impact of risk) of risk)
score)

บุคลากรยังไม่ตระหนัก บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะ
ไม่สามารถนาเสนอความ
ถึงความเสี่ยงในงานของ แสวงหาความรู้เพื่อ
เสี่ยงที่ตนเองประสบไปยัง
ตนเองที่จะเกิดผลใน
แก้ปญ
ั หาของความเสี่ยง สถาบันได้ทนั ท่วงที
อนาคต

5
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5

25 (สูงมาก)

รายละเอียด/แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

4 ความ
ถ่ายโอน จัดทา WebSite KM ให้องค์
เสี่ยงที่
ความรู้และออกคาสั่งให้ถือ
ยอมรับไม่ได้
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด

การควบคุมที่ การควบคุมที่ กาหนดเสร็จ /
มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ /
ได้ผลหรือไม่ E-mail / เบอร์
โทรศัพท์
X : ไม่มี

X : ไม่มี

ภายในมกราคม
2556
นางวิภา รอดย้อย
E-mail :
kcwipa@kmitl.ac
.th

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

30000

