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

(ภาพที่ 1)

2. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่1) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มความเสี่ยงดังภาพที่ 2 ให้เลือกหน่วยงาน
ของท่านเพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูล

(ภาพที่ 2)

3. ที่แบบฟอร์ม ERM01-ERM04 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ภาพที่ 3,4)

(ภาพที่ 3)

(ภาพที่ 4)

โดยให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
1.หน่วยงาน: หน่วยงานของท่าน (ระบบกรอกให้แล้ว)
2.ขั้นตอน: ใส่ขั้นตอนการทางานของหน่วยงาน เป็นการอธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการทางานของหน่วยงานอย่างย่อ โดยใน
หนึ่งงานที่รับผิดชอบอาจจะมีหลายขั้นตอนที่ต้องทา สามารถนาแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อลดอุปสรรคและ
ผลกระทบในการทางานของหน่วยงานลงได้
3.วัตถุประสงค์: ใส่วัตถุประสงค์ ในช่องนี้เนื้อหาจะต่อเนื่องจากข้อสองที่ให้ใส่ขั้นตอนการทางานของหน่วยงาน การปฏิบัติงาน
ต้องมีวัตถุประสงค์ในการทางาน ว่างานของหน่วยงานทาไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร ให้ใส่วัตถุประสงค์ของงานที่
หน่วยงานทาลงไปในช่องนี้
4.ความเสี่ยง: เลือกว่าความเสี่ยงตัวนี้ของหน่วยงานท่านอยู่ในด้านไหนโดยคลิกที่
5.ความเสี่ยง(รายละเอียด): ใส่รายละเอียดของความเสี่ยง เป็นการอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติงานไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานในข้อที่ 3 ได้
6.ปัจจัยเสี่ยง: ใส่ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงคือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงในข้อที่ 5 ซึ่งข้อมูลในช่องนี้มี
ความสาคัญเพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยสามารถมองเห็นต้นเหตุของความเสี่ยงในงานได้คลอบคลุมแค่ไหน
7.รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ให้ใส่รายละเอียดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากความ
เสี่ยงตัวนี้ไม่ได้ถูกบริการจัดการ
8.โอกาสที่จะเกิดขึ้น: ให้เลือกระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น
9.ผลกระทบ/ความรุนแรง: ให้เลือกระดับผลกระทบ / ความรุนแรง เมื่อความเสี่ยงนั้นได้เกิดขึ้น

10.ระดับความเสี่ยง : ระดับความเสี่ยงมาจาก ระดับโอกาส(ข้อ8) x ระดับผลกระทบ(ข้อ9) (ระบบกรอกให้อัตโนมัติเมื่อกรอก
ข้อ8-9 เสร็จ)
11.ลาดับความเสี่ยง: ลาดับความเสี่ยงมาจากการนาระดับความเสี่ยงในข้อที่ 10 มาจัดช่วงโดย ระดับความเสี่ยง (1ถึง4) = 1,
(5ถึง9) = 2, (10ถึง14) = 3, (15ถึง19) = 4, (20ถึง25) = 5 (ระบบกรอกให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อ8-9 เสร็จ)
12.วิธีจัดการความเสี่ยง: ให้เลือกวิธีจัดการความเสี่ยงโดยคลิกที่
การยอมรับ หมายถึง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
การควบคุม หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อลดโอกาสและผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
การถ่ายโอน หมายถึง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่นแบ่งเบาความรับผิดชอบไป
การหลีกเลี่ยง หมายถึง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมนั้นไป
13.รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง: ให้ใส่รายละเอียดแนวทางจัดการความเสี่ยง
14.การควบคุมที่มีอยู่แล้ว: ให้เลือกการควบคุมที่มีอยู่โดยคลิกที่
15.การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่: ให้เลือกว่าการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่โดยคลิกที่
16.กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์: ให้ใส่กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์
17.หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย): ใส่หมายเหตุ รายละเอียดของงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)
18.ความเสี่ยงนี้ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปี 2558: ให้เลือกว่าใช่/ไม่ใช่ โดยคลิกที่
19.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งที่ นายอรรถพล คาเสนาะ เบอร์โทร 2124 เพื่อทาการปรับสถานะว่า
ได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 5)

(ภาพที่ 5)

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

ข้อแนะนา
- ให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ www.google.com/intl/th/chrome/browser/
- วิธกี ารขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อขึ้นหัวข้อดังภาพที่ 6 ให้กด Alt+Enter

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

Shopping Risks
ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันฯ

การเรียนการสอน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
การรับนักศึกษา เพื่อให้รับนักศึกษาได้ตรงตาม รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตาม
เป้าหมายในแผนการรับ
เป้าหมาย
นักศึกษา

การรับ
นักศึกษา*

* ข้อมูล
บางส่วนจาก
สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การจัดการ
เรียนการสอน

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ นักศึกษาที่ได้ไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร

เพื่อให้การจัดการการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การสร้าง
เพื่อปรัปบรุงกายภาพให้
สภาพแวดล้อม เหมาะสมกับสภาพการเรียน
ทีเ่ อื้ออานวยต่อ การสอนและเสริมสร้าง

การเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และการเสริมสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง
- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
- วันรับสมัครนักศึกษาไม่เหมาะสม
หรือตรงกับสถาบันการศึกษาคู่แข่ง
- นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละ
สิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาไม่
ชัดเจนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เช่น รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
- ข้อสอบคัดเลือกไม่เหมาะสม ไม่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณภาพได้
- บุคลากรที่ทาหน้าที่คัดกรองไม่มี
ความรอบครอบถี่ถ้วน
- กลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือก
สถานศึกษาหลากหลาย

- อุปกรณ์ เครื่องมือที่เอื้ออานวยด้าน
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการมี
ไม่เพียงพอ
- อาจารย์ขาดแคลนเนื่องจากการ
เกษียณอายุ
- อาจารย์ใหม่ขาดประสบการณ์ใน
การสอน
- อาจารย์มีภารกิจมากจนกระทบกับ
การเรียนการสอน
- อาจารย์รับงานจากหน่วยงาน
ภายนอกจนกระทบกับการเรียนการ
สอน
- ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
และพัฒนาสภาพแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมเสื่องต่อการเกิด

ขั้นตอน
การเรียนการ
สอน

วัตถุประสงค์
คุณภาพชีวิต

การเรียนการสอน
ความเสี่ยง
คุณภาพชีวิต

ปัจจัยเสี่ยง

มลภาวะ
- นักศึกษาและบุคลากรไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษาแวดล้อม
- ชุมชนโดยรอบไม่ให้ความร่วมมือใน
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
การเข้าสู่
เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร นักศึกษา และบุคลากร ขาด ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประชาคม
มีความรู้ความเข้าใจและ
ความรู้ความเข้าใจและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เศรษฐกิจ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการ ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของ
อาเซียน
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
ทราบ
อาเซียน
อาเซียน
การผลิตบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
ศักยภาพของบัณฑิตด้าน
- กระบวนการเรียนการสอน
ที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษรองรับ
ภาษาอังกฤษไม่พร้อม
ภาษาอังกฤษยังขาดประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ
ตลาดแรงงาน AEC
แข่งขันกับชาติอื่นๆใน
- ขาดแคลนอาจารย์ภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับ
อาเซียน
- ขาดนโยบายการสนับสนุน
ตลาดแรงงาน
การศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็น
AEC
รูปธรรม
การบริหาร
เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้
หลักสูตรตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
เกณฑ์การ
มคอ.
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณาจารย์ยังไม่เข้าใจใน
กระบวนการจัดทา มคอ.
ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ

- คณาจารย์ไม่ให้ความสนใจในการ
จัดทา มคอ.
- ขาดกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทา มคอ. ที่ดี
พอ

การวิจัย
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
การขอทุนและ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มี
อาจารย์ได้รับทุนวิจัยต่ากว่า
ผลิตผลงานวิจัย คุณภาพ
เกณฑ์ตัวชี้วัดของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
การขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้ทุนวิจัยจาก
จานวนทุนวิจัยจาก
จากหน่วยงาน หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอกลด
ภายนอก
น้อยลง
การทาวิจัยเพื่อ - เพื่อให้การทาวิจัยนาไปใช้ - งานวิจัยยังไม่ตอบสนอง
ประโยชน์ต่อ
ประโยชน์ต่อสังคมจริง
ความต้องการของสังคมและ
สังคม
- เพื่อเป็นการใช้งบประมาณที่ ไม่สามารถนาไปใช้
คุ้มค่าและสอดคล้องกับ
ประโยชน์อย่างเต็มที
ยุทธศาสตร์ของคณะในการ - การใช้งบประมาณด้าน
มุ่งเน้นเป็นสถาบันการศึกษา การวิจัยยังไม่เหมาะสมและ
ด้านการวิจัย
คุ้มค่า
การตีพิมพ์
- เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
เผยแพร่
อาจารย์และนักวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ผลงานวิจัยใน - สร้างภาพลักษณ์และ
วารสารวิชาการที่มีค่า
วารสาร
ชื่อเสียงให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
น้าหนักสูงและการถูกนาไป
ระดับชาติหรือ และก้าวไปสู่การเป็น
อ้างอิงในฐานข้อมูล
นานาชาติหรือ มหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติมี
การถูกนาไป
น้อย
อ้างอิงใน
ฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
การตีพิมพ์ผม เพื่อให้คณาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
งานวิจัยระดับ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้ นานาชาติลดลง
นานาชาติ
มากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง
- อาจารย์ไม่มีความสนใจในการ
ทางานวิจัย
- อาจารย์เข้าไม่ถึงแหล่งทุนวิจัย
- ผู้ให้ทุนวิจัยขาดความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของการนาทุนไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
- ขาดการสารวจความต้องการของ
สังคม
- ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์
- ขาดงบประมาณในการนางานวิจัย
ไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลงานวิจัยที่นาเสนอยังไม่ได้มาต
ฐานเพียงพอสาหรับการตึพิมพ์
เผยแพร่หรือการถูกนาไปอ้างอิง

- คณาจารย์ขาดประสบการณ์
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ
- ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอ.
รุ่นเก่าสู่อ.รุ่นใหม่ ในเรื่องการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ
- ขาดความร่วมมือที่เข้มแข็งในการ
ทาวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ขั้นตอน
สนับสนุน
บุคลากรสาย
วิชาการให้ขอ
ตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

การวิจัย
ความเสี่ยง
บุคลากรสายวิชาการที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการมี
จานวนลดลง

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่น
เก่าที่ยังไม่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ เร่งทาผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่ระเบียบของ
สถาบันกาหนด
การเข้าถึงแหล่ง การส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถ นักวิจัยไม่สามารถเข้าถึง
ทุนวิจัย
เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้อย่าง แหล่งทุน
เพียงพอ เพื่อผลิตงานวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ปัจจัยเสี่ยง
- คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
- ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาคอยให้
คาแนะนาในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ
- นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน

การบริการวิชาการ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
สร้างและพัฒนา
เพื่อให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรม/ หลักสูตรการฝึกอบรม/
หลักสูตรการ
สัมมนา ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย
สัมมนา ไม่ได้มาตรฐาน
ฝึกอบรม/สัมมนา* สามารถตอบสนองความต้องการ ไม่ทันสมัย ไม่สามารถ
ของกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม
ของกลุ่มเป้าหมายและไม่
วัตถุประสงค์
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

*ข้อมูลจาก
สานักงาน
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง
- ขาดข้อมูลความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
- ไม่มีผู้รับผิดชอบพัฒนาการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตร
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ใส่ใจ
ในการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย
- ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
และจัดทาหลักสูตร
- ไม่นาข้อมูลจากการสารวจมา
วิเคราะห์และประเมินความ
ต้องการของการฝึกอบรม
- ขาดเป้าหมายและแผนในการ
จัดทาหลักสูตรที่ชัดเจน
- ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร

ขั้นตอน
เตรียมทรัพยากร
การฝึกอบรม/
สัมมนา

*ข้อมูลจาก
สานักงาน
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์

การบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
เพื่อให้ได้ทรัพยากร (คน/เงิน/
ทรัพยากร (คน/เงิน/
เครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานที่) เครื่องมือ/อุปกรณ์และ
ในการฝึกอบรม/สัมมนาอย่าง
สถานที่) ที่ใช้การ
เพียงพอ เหมาะสม
ฝึกอบรม/สัมนาไม่
เพียงพอไม่เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง
- วิทยากรที่เชี่ยวชาญเนื้อหา
หลักสูตรโดยเฉพาะมีจานวนไม่
เพียงพอกับความต้องการ
- ไม่มีฐานข้อมูลวิทยากรที่
เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
- อัตรากาลังในหน่วยงานมีน้อย
และปฏิบัติงานหลายหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่
เตรียมความพร้อมจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมก่อน
การวฝึกอบรม/สัมมนา
- อัตราค่าตอบแทนวิทยากรต่า
- ขาดข้อมูลทรัพยากร (คน/เงิน/
ครุภัณฑ์/สถานที่) ที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
- ขาดการวางแผนในการจัดหา
ทรัพยากรที่เพียงพอและ
เหมาะสม
- ขาดการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
- ขาดการจัดทารายละเอียดของ
พัสดุที่จาเป็นในหลักสูตรที่จัด
อบรม
- ขาดการบารุงรักษาและการ
ทดแทนของครุภัณฑ์
- ขาดการบารุงรักษาอาคาร
สถานที่

การบริการวิชาการ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรู้จัก - ผู้ใช้บริการไม่เกิดความ
เพื่อการบริการ
และมีความสนใจในการใช้บริการ เชื่อมั่นในการบริการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
- การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง
- ชื่อเสียง รวมทั้งวิทยากรและ
นักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่ดีพอ

สร้างทัศนคติที่ดี
ด้านการบริการ

ผู้ให้บริการบางคนยังขาด
ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ

เพื่อพัฒนาการบริการของสาย
สนับสนุน/สายวิชาการ ให้มี
คุณภาพระดับสากล

การบริการยังไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ

ขั้นตอน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
เพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ และ ไม่มีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมโดยใช้
และศิลปวัฒนธรรมที่เน้นด้าน ภูมิปัญญาและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นด้าน
รวมทั้งบูรณาการกับการเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสอนและกิจกรรม
และไม่มีการบูรณาการการ
นักศึกษาให้แก่นักศึกษา
เรียนการสอนและกิจกรรม
บุคลากรของสถาบัน และ
ให้แก่นักศึกษาบุคลากรของ
ชุมชนโดยรอบสถาบัน
สถาบัน และชุมชนโดยรอบ
สถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง
- ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญในการ
สนับสนุนด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญ
ในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- นักศึกษาและบุคลากรไม่มีความรู้
และไม่เห็นความสาคัญ
- ชุมชนไม่มีส่วนร่วม
- ขาดงบประมาณ/งบประมาณไม่
เพียงพอ

อื่นๆ
ความเสี่ยง
บุคลากรขาดความ
กระตือรือร้น ขาดความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพ

ขั้นตอน
การพัฒนา
บุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะ การปฏิบัติงานติดขัด มี
การปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา ไม่สามารถ
ดาเนินการได้จนแล้วเสร็จ
หรือดาเนินการแล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่าที่กาหนด

ทาการเผยแพร่
กฏระเบียบ
ข้อบังคับ ให้
บุคลากรและ
นักศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
รับทราบ
การรักษาคนดี
คนเก่ง

เพื่อทาการเผยแพร่กฏ
ระเบียบข้อบังคับ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ

- เพื่อรองรับ หรือทดแทน
การลาออกของเจ้าหน้าที่/
อาจารย์
- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการทางาน
สารวจ รวบรวม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ
ปัจจัยที่ส่งผล ยอมรับ
กระทบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงและ
ผลกระทบของผู้
พบเห็น

บุคลากรและนักศึกษาไม่
ทราบหรือไม่เข้าใจในการ
นโยบาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ ของสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง
- ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
- การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- จานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
ภาระงาน
- ระยะเวลาการดาเนินการไม่
สอดคล้องกับภาระงาน
ช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความเชียญชาญเฉพาะด้าน

- ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า
- ขาดการสร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงลด
น้อยลง

- อาจารย์บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
- นักศึกษาบางส่วนปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมทาให้เสียชื่อเสียง
- นักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสม

อื่นๆ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
หาแนวทางหรือ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิด เกิดการกระทาผิดหรือ
วิธีการป้องกัน จากที่บุคลากรกระทาผิดหรือ ละเลยต่อการปฏิบัติงาน
การเกิดปัญหา ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตาม
ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จากการละเลย จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เช่นการสอน/การควบคุม
การปฏิบัติงาน
วิทยานิพนธ์/การวัด
ให้เป็นไปตาม
ประเมินผลการเรียนของ
จรรยาบรรณใน
นักศึกษา/การบริหารจัดการ
วิชาชีพของ
หลักสูตร ฯลฯ
บุคลากร
บุคลากรไม่
- เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงใน บุคลากรยังไม่ตระหนักถึง
ตระหนักถึง
แต่ละงานของตน
ความเสี่ยงในงานของตนเอง
ความเสี่ยงใน
- เพื่อให้สามารถรายงานความ ที่จะเกิดผลในอนาคต
งานของตนเอง เสี่ยงไปยังสถาบันได้
การแต่งกาย
เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายได้
นักศึกษาไม่แต่งกายตาม
ของนักศึกษา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ระเบียบของสถาบันฯ
ระเบียบของสถาบันฯ
การบริหาร
อัตรากาลังของ
บุคลากร

ส่งเสริมการ
เขียนหนังสือ
ตาราของ
คณาจารย์

- เพื่อเตรียมบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถรองรับ
บุคลากรที่จะเกษียนอายุ
ราชการ
- เพื่อเป็นแนวทางในการรับ
การจัดสรรอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภาระงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อส่งเสริมการเขียนหนังสือ
ตาราของคณาจารย์ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์

- บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถอยู่ในช่วงที่จะ
เกษียนอายุราชการมีจานวน
มาก
- อัตรากาลังไม่เหมาะสมกับ
ภาระงาน

ปัจจัยเสี่ยง
- บุคลากรขาดความรู้ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- ขาดการอบรมให้ความรู้
- ไม่มีระบบตรวจสอบ สอบทานที่ดี
พอ
- บุคลากรละเลยต่อการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะแสวงหา
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของความเสี่ยง
- นักศึกษาขาดจิตสานึกต่อความ
ภาคภูมิใจในเครื่องแบบของสถาบันฯ
- กฎระเบียบไม่เคร่งครัดกับนักศึกษา
ที่แต่งกายผิดระเบียบ
ไม่มีแผนบริหารกาลังบุคลากร

ขาดแคลนตาราและเอกสาร คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียนตารา
เพื่อการอ้างอิง
ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/
ตารา

ขั้นตอน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

อื่นๆ
ความเสี่ยง
การดาเนินงานล่าช้าและไม่
มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง
- จานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง
เกษียณอายุ และการขาดการ
วางแผนด้านบุคลากรที่จะมารับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์

