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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การบริหารความเสี่ยงระดับอุดมศึกษา เปนกระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารและบุคลากร นํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธ
และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร แผนบริหารความเสี่ยงสรางขึ้น เพื่อที่จะระบุเหตุการณสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย และเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ใหบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดําเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ จึงมีทางเลือกหลากหลายในการจัดการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร
ผูรับผิดชอบในหนวยงาน ซึ่งจากการรวบรวมสามารถจัดแบงวิธีจัดการได 4 วิธีคือ
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
4. การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing)
การดําเนิ นการจัด การบริห ารความเสี่ยงของสํานักส งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ คณะกรรมการไดยึดหลั ก
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) สําหรับแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการไดวางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk)
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงดานการบริหารความรู (Knowledge Risk)
ความเสี่ยงใน 5 ดานดังกลาวไดมีการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม

แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประจําปงบประมาณ 2557 ไดกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจอัตลักษณ เอกลักษณ
คานิยมหลักองคกร และประเด็นยุทธศาสตร ไวดังนี้
ปรัชญา
มุงมั่นใหบริการบนพื้นฐานความถูกตอง
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาองคกรและระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
ใหบริการวิชาการแกอาจารย นักศึกษา และผูมาใชบริการโดยยึดหลักความถูกตองและรวดเร็ว
อัตลักษณ
บริการแบบมืออาชีพ เนนการใชเทคโนโลยี บนความถูกตองและรวดเร็ว
เอกลักษณ
บริการคืองานของเรา (ยิ้มแยม แจมใส เต็มใจใหบริการ)
คานิยมหลักองคกร
การบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
เปาประสงค :บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาหลักสูตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการสร างโอกาสทางการศึกษาที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติที่เปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพที่สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและกลุมประเทศอาเซียนพรอม
กับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอนทั้งดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่ตรงกับความรูความสามารถ
กลยุทธ1. สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประชาคมอาเซียน
2. สนับสนุนและเสริมสรางความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรมนําความรูแ ละมีทักษะวิชาชีพ และเปนแบบอยางใหนักศึกษา
4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษา
เปาประสงค :นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณและสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ)รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังค จัด
กระบวนการเรียนรูใหกับนักศึกษา เพื่อนําความรูไปใชไดจริง มีทักษะในการดํารงชีวิตมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปลอดภัยจาก ยาเสพ
ติดรวมถึงการสรางระบบใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาประสบการณกับศิษยเกาใหมีความรูอ ยางตอเนื่อง
กลยุทธ1. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมนําความรู
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาใหทันสมัยเขาถึงไดงาย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการ
เปาประสงค :เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนที่พึ่งของทองถิ่นตลอดจนประเทศในกลุมอาเซียน
สรางระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการที่มีศักยภาพโดยใชจุดเดนในเชิงพื้นที่เพื่อการเปนศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด และ
ประเทศกลุมอาเซียนโดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ1. เปดโอกาสใหชุมชนหรือทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางถายทอดความรู
2. พัฒนาระบบการบริการวิชาการใหเปนสากลและทันสมัย
3. เพิ่มศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงค :ผลงานวิจัยและงานสร างสรรคที่มีคุณภาพ บูรณาการสูการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและประเทศในกลุมอาเซียน
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงานสร างสรรค เชิ งบูรณาการในพื้นที่หนองหารและภูพาน ทองถิ่น จังหวัดกลุมจังหวัด และประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อสรางองคความรู
ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริงโดยเฉพาะดานการอนุรักษพลังงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม มุงสงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เพื่อ
ชี้นําสังคม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการสรางผลงานวิจัยอยางจริงจัง
กลยุทธ1. สนับสนุนและเสริมสรางความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียน
3. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ดานการอนุรักษพลังงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค :เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นภายในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีความพรอมในการทําหนาที่ อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับกวางขวางในระดับชาติและกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการอนุรักษ สงเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เปาประสงค :เปนองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
สรางความเชื่อมั่นกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐานและสอดคลองกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
กลยุทธ1. สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ
2.สนับสนุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานและพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
เปาประสงค :เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถิ่น
สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ1. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2. สนับสนุนการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค :ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรู
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน และจัดการศึกษา เพื่อใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีความรู
ความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาตางประเทศ พรอมรับการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
กลยุทธ1. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะในดานภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9การบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค :การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ใหมีประสิทธิภาพ ผานการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น มีความเปนมืออาชีพสอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคกรลดชองวางระหวางวัย พรอมกับพัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ1. สรางระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพตามความตองการของนักศึกษาและอาจารยภายในมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน
3. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในหนวยงาน
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เหตุผลที่ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเหตุผลที่ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. เพื่อปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9(1) ที่กําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการไวลวงหนา และในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน เปนตัวชี้วัดระดับ
คุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ คือ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 วาดวยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวม 11 องคประกอบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงอยูในองคประกอบที่ 7.4
3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดใหทุกสวนราชการตองมีการประเมิน
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล
4. เพิ่มโอกาสและชวยใหสวนราชการบรรลุเปาประสงคและพันธกิจที่ตั้งไวมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และทุกคนในองคกร ไดเขาใจในหลักการ ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
2. ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอยางมีระบบตอเนื่อง และเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร
3. ใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. ใหมีการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
ความหมาย และคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

หมายถึง เหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือความเสียหาย (ที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคในระดับองคกร
หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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การประเมินความเสี่ยง

หมายถึง การคาดคะเน หรือคํานวณโอกาสที่จะเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย และหรือความเสียหายที่จะสงผล
กระทบตอการทํางานไมบรรลุเปาหมายที่วางไว เพื่อใหทราบความสําคัญของความเสี่ยงที่แตกตางกัน และใชการ
พิจารณาในการกําหนดจุดควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

การบริหารความเสี่ยง

หมายถึง เปนการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการตางๆ เพื่อลดโอกาส ที่จะทําใหเกิดความ
เสียหาย และผลกระทบที่อาจจะทําใหเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และ
สามารถตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสวนราชการ

กิจกรรมควบคุม

หมายถึง กระบวนการปฏิบัติที่ทุกคนในองคกรในองคกรรวมกันพิจารณากําหนดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจในระดับ
ที่สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร

ความเสี่ยงในการบริหารองคกร

หมายถึง เหตุการณที่ไมมีความแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร

ความเสี่ยงในแผนปฏิบัติราชการหมายถึง เหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ที่เปน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ความเสี่ยงที่เหลืออยู

หมายถึง ความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่ผูบริหารไดดําเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงนั้น

ประเภทความเสี่ยง
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ความเสี่ยงมีอยูมากมายหลายเรื่อง หากความเสี่ยงมีเปนจํานวนมากหรือมีความซ้ําซอนกันควรพิจารณาจัดประเภทของความเสี่ยง เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความสะดวกในการคนหา ระบุ ประเมิน จัดลําดับ และกําหนดมาตรการควบคุม
หากจะพิจารณาความเสี่ยงตามแหลงกําเนิด แบงเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายใน ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการเงิน และความเสี่ยงดานกลยุทธ สวนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก ความเสี่ยงดานสภาวะการ
แขงขัน/บริษัทคูคา ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและความเสี่ยงดานสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเสมือนสิ่งที่แฝงอยูในสภาพแวดลอมการดําเนินงาน ซึ่งในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ซึ่งเปนองคกรประเภทสถาบันการศึกษา ไดพิจารณาแบงประเภทของความเสี่ยงจากพันธกิจหลักขององคกร เปนดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
3. ความเสี่ยงดานการเงิน
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
5. ความเสี่ยงดานการบริหารความรู

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง ที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการ
ทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารหรือจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาว
จะสําเร็จได ตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดระบบสารนิเทศเพื่อใชในระบบ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกันของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยใชการระดมความคิด (Brainstorming) จากผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดังนั้น กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน เปนดังนี้
1. การกําหนด
วัตถุประสงค

5. ติดตาม
ประเมินผล

2. การระบุความ
เสี่ยง

4. บริหาร
ความเสี่ยง

3. ประเมินความ
เสี่ยง
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1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)เปนขั้นตอนที่เปนหัวใจที่ตองทราบวาองคกรตั้งมาเพื่ออะไรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ที่
ชัดเจนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แลวถายทอดความเชื่อมโยง ลงสูแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ และควรกําหนดใหมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได สําหรับการกําหนดวัตถุประสงคในระดับ
แผนก/กิจกรรม จะตองสอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคขององคกร
ดังนั้น การกําหนดวัตถุประสงคที่ดีจะตอง “SMART” ซึ่งมีองคประกอบ 5 ขอ ดังนี้
1. Specific คือ วัตถุประสงคที่มีความเจาะจง ทุกคนในองคกรเขาใจตรงกัน
2. Measurable คือ วัตถุประสงคสามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. Attainable คือ วัตถุประสงคสามารถทําใหบรรลุผลสําเร็จได
4. Relevant คือ วัตถุประสงคมีความสัมพันธหรือความสอดคลองกับนโยบายหลักขององคกร
5. Timely คือ วัตถุประสงคมีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)คือ การคนหา ระบุเหตุการณใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งคนไดจากงาน
โครงการ กิจกรรม จากขอมูลสถิติที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น โดยระบุวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด อยางไรและทําไม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการ
ระบุความเสี่ยงจากการระดมความคิด (Brainstorming) ทั้งจากผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการระบุความเสี่ยง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ ประกอบดวย การ
กําหนดเกณฑในการประเมิน ประเมิน การวิเคราะห และการจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงโดยรวมแลวตองพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากเหตุ การณความเสี่ ย ง โดยมีการกําหนดเกณฑในการประเมิน เชิ งคุณภาพเปน ส ว นใหญ เนื่ องจากมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สกลนครเป น องคกรประเภท
สถาบันการศึกษาใหบริการดานวิชาการแกสังคม หากกําหนดในเชิงปริมาณอาจไมเห็นผลกระทบที่เปนตัวเงิน
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ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การกําหนดเกณฑในการประเมิน
เปนการกําหนดเกณฑในการประเมินความเสี่ยง ไดแก โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะตองกําหนดเกณฑขึ้น ซึ่งมีทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธกิจของหนวยงานเปนหลัก จึงกําหนดเกณฑการประเมินในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานไดรวมกันกําหนดเกณฑในการประเมิน เปนดังนี้
หลักเกณฑในการประเมินเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณเชิงคุณภาพ

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
ต่ํา
อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง
ต่ํามาก
มีโอกาสเกิดไดยากมาก
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หลักเกณฑในการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเชิงคุณภาพ

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
สูง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ/สํานัก
ปานกลาง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝาย/หนวย
ต่ํา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผูปฏิบัติงาน
ต่ํามาก
ไมมีผลกระทบที่เกิดขึ้น

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง จากขอ 2 มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ และประเมินระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายนอกโดยอาศัยเกณฑที่กําหนดไว มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
3.2.1 พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) มีมากนอยเพียงใดตามเกณฑที่กําหนด คือ แบงระดับโอกาสเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง
ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก แทนคาดวยตัวเลข 5, 4, 3 , 2 และ 1 ตามลําดับ
3.2.2 พิจารณาถึงผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุการณตางๆ (Impact) ที่มีผลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วามีมากนอยเพียงใดตาม
เกณฑที่กําหนด คือ แบงระดับผลกระทบเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก แทนคาดวยตัวเลข 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
เมื่อไดพิจารณาเกี่ยวกับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ และผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนํา
ผลที่ไดระหวางโอกาสกับผลกระทบมาพิจารณาวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยนํามาลงในตารางแสดงระดับของความเสี่ยง
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ตาราง Degree of Matrixเปนตารางที่ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (โดยการนําผลการประเมินคาระดับคะแนนของ
โอกาสและผลกระทบจากขอ 3.1 มาลงในตาราง) ซึ่งกําหนดใหแนวตั้งเปนผลกระทบของความเสียหาย และแนวนอนเปนโอกาสที่จะเกิดเมื่อนําคาทั้ง 2 คามาลงในตาราง
จะไดจุดตัด เรียกวา ระดับความเสี่ยง ดังนี้

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Matrix)
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3.4 การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อไดคาระดับความเสี่ยง ตามขอ 3.3 แลว ใหนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อจะไดกําหนด
กิจกรรมควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงใหเหมาะสม ในการจัดลําดับความเสี่ยงจะเลือกจากความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากเปนลําดับที่หนึ่ง ทั้งนี้พิจารณาจากคาระดับ
คะแนนที่คํานวณไดระหวางโอกาสคูณกับผลกระทบซึ่งไดประเมินตามขอ 3.2 และ 3.3
ตอไปนี้เปนตัวอยางในการจัดระดับความเสี่ยง แลวใหนําระดับความเสี่ยงมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ เพื่อจะไดนําขอมูลมาใชประโยชนในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยเลือกบริหารความเสี่ยงจากลําดับที่หนึ่งซึ่งมีคาคะแนนสูงสุด
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตองพิจารณาเลือกวิธีที่จะบริหารความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งไดพิจารณาจากโอกาสที่เกิดและผลกระทบจากความเสี่ยง โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง คือ
การหาวิธีการที่เหมาะสมมาจัดการแตละความเสี่ยงใหลดความรุนแรงลง หรือการกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลไมใหเกินระดับที่อันตราย สวนจะเลือกใชวิธีการใดนั้น
ตองคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ (Benefit) และตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดขึ้น สําหรับกลยุทธที่ใชในการบริหารความเสี่ยงมี 4 ขอดังนี้
4.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทําใดๆ เพิ่มเติมกรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เนื่องจากมีกิจกรรม
การควบคุมภายในที่ดีอยูแลว และถาหากจัดทํากิจกรรมบริหารความเสี่ยงก็จะไมมีความคุมคาเพียงพอ แตองคกรก็ควรมีมาตรการติดตามดูแล เชน การกําหนดผลกระทบที่
ยอมรับได หรือเตรียมแผนการตั้งรับความเสี่ยง เปนตน
4.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction)หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการจัดระบบ
ควบคุม เพื่อปองกันการปรับปรุงแกไขกระบวนการ รวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน เชน ปรับปรุงแกไขกระบวนงาน/ การปฏิบัติงานออกแบบระบบการ
ควบคุมภายใน ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เปนตน
4.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)หมายถึง การยกเลิก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการกระทําที่เปนความเสี่ยง เชน หยุดดําเนิน
กิจกรรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน งดกระทําขั้นตอน/ กิจกรรมที่เปนความเสี่ยง การลดขนาดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ เปนตน
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4.4 การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing)หมายถึง การกระจาย/ โอนความเสี่ยง ทั้งหมดหรือเพียงบางสวน ไปยังผูอื่นที่มั่นใจไดวาสามารถควบคุม
ความเสี่ยงนั้นไดเปนอยางดี เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เชน การจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทน หรือการประกันทรัพยสินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัท
ประกัน เปนตน
5. การติดตามประเมินผลและรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting)
การติดตามประเมินผลและรายงาน หมายถึง การติดตามและทบทวนผลหลังการดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อ
พิจารณาวาแผนบริหารความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ใหคงดําเนินการตอไป หรือแผนใดตองไดรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อแกไขใหสอดคลองกับสถานการณหรือความเสี่ยงที่
เปลี่ยนไป ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาแผนบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ เหมาะสม และไดมีการนําไปประยุกตใชในองคกรตลอดจนมีความเชื่อมั่นวาความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสําคัญ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรไดรับการรายงานตอผูบริหารที่รับผิดชอบและกํากับดูแล
การติดตามและประเมินผล อาจจัดทําโดยใชวิธีการกําหนดขอมูลที่ตองติดตามเปนระยะๆ เชน รายเดือน รายไตรมาส ทุก 6 เดือน เปนตน ทั้งนี้ควรกําหนดใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงซ้ําอีกอยางนอยปละครั้ง เพื่อดูวาความเสี่ยงใดอยูในระดับที่ยอมรับได หรือมีความเสี่ยงใหมเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไมโดยอาจจะกําหนดเปนแผนดําเนินงาน
รวมทั้งป ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงจะตองกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการตรวจสอบและติดตามเปนระยะๆ
ดังนั้น เพื่อใหบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ตองพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงเหลานั้นวามาตรการควบคุมที่เรามีอยู สามารถจัดการกับสาเหตุนั้นไดอยางเพียงพอ
หรือไม หรือตองมีมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้นมาเพื่อจัดการกับสาเหตุความเสี่ยงนั้น โดยแผนจัดการกับความเสี่ยงเพียงแผนเดียว อาจจะชวยแกไขปญหาไดหลายสาเหตุ ใน
ขณะเดียวกันสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็จะใชแผนจัดการมากกวาหนึ่งแผนไดเชนกัน
ในการเลือกแผนมาจัดการหรือบริหารความเสี่ยง นอกจากจะตองพิจารณาจากความเหมาะสมและความพรอมขององคกรเปนหลักแลว ควรจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ
ดังนี้
- แผนบริหารความเสี่ยงที่ดีควรกระทําไดอยางรวดเร็ว ใชงบประมาณนอยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยงไดอยางเห็นผล
- แผนบริหารความเสี่ยงตองไมกอใหเกิดความเสียหายอื่นตามมา หรือทําใหงานหยุดชะงัก
- แผนบริหารความเสี่ยงแตละแผนจะตองมีความคุมคากับผลลัพธ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี
1. มีกระบวนการวางแผนและจัดทําเอกสารอยางเปนระบบ
2. คณะดําเนินงานพรอมที่จะคนหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบ โดยไมหลบเลี่ยงปญหา
3. หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นตนแลว ควรจะมีการทําซ้ําอีกตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและคนหาความเสี่ยงใหม ๆ อยูเสมอ
4. มีหลักเกณฑประเมินที่เปนมาตรฐาน ครอบคลุมองคประกอบทุกสวน
5. มีการจัดทํารายงานผลไวเปนลายลักษณอักษร และนําเสนอตอผูบริหาร
ปจจัยที่สงผลใหการบริหารความเสี่ยงสําเร็จ
1. เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ชวยในการจัดเก็บขอมูล การคํานวณตางๆ การสงถายขอมูลและสอบกลับไดอยางสะดวกรวดเร็ว
2. การฝกอบรมบุคลากรภายในองคกร ใหมีความรูความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ
3. แรงผลักดันจากผูบริหาร ผูบริหารควรตั้งใจทําระบบบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง และใหความสนับสนุนในทุกๆ ดาน
4. ความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององคกร
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบใหม
การควบคุมภายในแบบเดิม ใชวิธีการตรวจพบและแกไข (Detect and Correct) ซึ่งอาจกระทําเปนครั้งคราวและไมสม่ําเสมอ แตการควบคุมแบบใหมนิยมการปองกันและติดตามผล (Prevent and
Monitor) การควบคุมแบบอัตโนมัติ การมีระบบสารสนเทศแจงผลในเวลาที่เกิดจริงเปนตน นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนเรื่องใหมทมี่ ีผูเขาใจผิดในหลายประเด็นสรุปไดตาม
ตารางขางลางนี้

ความเขาใจที่ผิด

ความเขาใจที่ถูกตอง

หากวางแผนดีไมจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยง
ฝายวางแผนหรือฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนี้ ไมใชผม
เคยพิจารณาเรื่องนี้ไปแลวไมตองเสียเวลามาพิจารณาอีก
มีการบริหารความเสี่ยงแลวไมตองมีการควบคุมภายใน
ถาทุกเหตุการณมีความเสี่ยงต่ํา แปลวาการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
การควบคุมภายในเริ่มดวยการกําหนดนโยบายที่เขมแข็งและคูมือการทํางาน
กิจกรรมควบคุมภายใน คือการทําตามคูมือหรือรายการควบคุม (Check list) ทุกรายการหาก
รายการใดไมทําตาม ถือเปนจุดออน
ผูตรวจสอบภายในเปนผูจัดการและรับผิดชอบ
การควบคุมภายในเปนเรื่องที่เจาหนาที่ปฏิบัติตามที่ผูบริหารสั่งการ
การควบคุมภายในคือมองการปฏิบัติงานในแงลบ
การควบคุมภายในทําใหเสียเวลาหรือเพิ่มเวลาในการดําเนินงานปกติ
การลดขนาดและการมอบอํานาจ สามารถยกเลิกจํานวนการควบคุมลง
ถาการควบคุมภายในมีความเขมแข็ง จะแนใจวาไมมีการทุจริต การฉอฉล และงบการเงินถูกตอง

การวางแผนมีความสัมพันธกับความเสี่ยง แผนจะสําเร็จดวยดีตองมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนเรื่องของทุกคนและควรประพฤติจนเปนวัฒนธรรมองคการ
ตองพิจารณาอยูตลอดเวลาเพราะสถานการณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเกี่ยวของกัน มีความเสี่ยงจึงตองมีการควบคุม
อาจแปลวา ระบุเหตุการณไมครบถวน กําหนดเปาหมายต่ําไป การประเมินระดับความเสี่ยงผิดหรือเสีย
ตนทุนในการควบคุมมากไป
การควบคุมภายในเริ่มดวยสภาพแวดลอมการควบคุมและบรรยากาศในระดับสูงที่เขมแข็ง
กิจกรรมควบคุมสอดคลองระดับความเสี่ยง เรื่องที่มีความเสี่ยงต่ําไมควรมีกิจกรรมควบคุมมาก เพราะเสีย
ตนทุนโดยไมจําเปน
ผูบริหารเป น ผู จั ด การและรั บ ผิ ด ชอบ ผูตรวจสอบเปนผูประเมิน
การควบคุมภายในเปนสิ่งที่ทุกฝายตองมีสวนรวมในการออกแบบและปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในคือการทํางานครั้งแรกใหถูกตองและทําอยางสม่ําเสมอ
การควบคุมภายในควรแทรกในการดําเนินกิจกรรมปกติ ไมใชเปนสวนที่ทําเพิ่มเติม
การลดขนาดและการมอบอํานาจ ตองการรูปแบบการควบคุมที่แตกตางไป
การควบคุมภายในเปนเรื่องของการสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล แตไมรับประกันวาจะไมเกิด
เหตุการณดังกลาว

สรุปการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือใหมในการบริหารยุคความเสี่ยง ซึ่งหนวยงานภาครัฐตองปฏิบัติและเปดเผยขอมูล ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรอบงานการบริหารความเสี่ยงตาม
แนว COSO ไดพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในของ COSO เดิม ประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน เปนกรอบงานที่ใชในการประเมินความเพียงพอในการออกแบบกรอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปนสากล
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การประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SNRU – ERM 1
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/ กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค

การสงผลการเรียนของ
อาจารย

ขั้นตอน
และวัตถุประสงค

เพื่อใหอาจารยสงผลการ
เรียนของนักศึกษาตาม
กําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง

ผลการเรียนของนักศึกษาไมเปน
ปจจุบัน
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ปจจัยเสี่ยง

1. อาจารยบางคนไมสงผลการเรียนตาม
กําหนดระยะเวลาซึ่งทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบการมีสภาพการเปนนักศึกษา
ของนักศึกษา การตรวจสอบสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ครบหลักสูตรลาชา
2. อาจารยผูสอนไมเขาใจใน
กระบวนการของการสงผลการเรียนของ
นักศึกษา
3. นักศึกษาขาดการติดตอกับอาจารย
ผูสอน

การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ความ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง
เสี่ยง

ดานการ
ดําเนิน
งาน

2

4

สูง

การประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SNRU – ERM 1
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/ กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
สวนงานไมเปนไปตาม
ระยะเวลาและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว

ขั้นตอน
และวัตถุประสงค

เพื่อใหผูบริหาร บุคลากร
ตระหนักในความสําคัญของ
การดําเนินงานตามแผนงาน
และโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการ
ผูบริหาร บุคลากรไมตระหนักถึงความ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
สําคัญของการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสวน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
งานไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดไว
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การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ความ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง
เสี่ยง

ดาน
กลยุทธ

1

2

ต่ํา

การประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SNRU – ERM 1
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/ กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค

ขั้นตอน
และวัตถุประสงค

การปฏิบัติงานที่
เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึง
เกี่ยวของกับกฎระเบียบ ความสําคัญในการปฏิบัติ
และขอบังคับตาง ๆ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ

ความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับทางราชการ
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ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ความ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง
เสี่ยง

1. บุคลากรขาดความตระหนักและไมให ดานการ
ความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
ปฏิบัติ
กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตาม
2. บุคลากรขาดความรูความชํานาญ
กฎหมาย
และประสบการณในกฎหมาย ระเบียบ ระเบียบ
ขอบังคับ
ขอบังคับ
3. บุคลากรถูกรองเรียน
ที่
เกี่ยวของ

1

3

ปาน
กลาง

การประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SNRU – ERM 1
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/ กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค

ขั้นตอน
และวัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การเบิกจายงบประมาณ เพื่อใหการเบิกจาย
การเบิกจายงบประมาณลาชากวา
ไมเปนไปตามแผน
งบประมาณเปนไปตามแผน กําหนดไว
และสามารถเบิกไดทันตาม
ปงบประมาณ
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ปจจัยเสี่ยง

1. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือ
งานตาง ๆ สงชุดเบิกลาชา
2. มีกระบวนการดําเนินงานหลาย
ขั้นตอน
3. ชุดเบิกจายมีจํานวนมาก

การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ความ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง
เสี่ยง

ดาน
การเงิน

1

2

ต่ํา

การประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SNRU – ERM 1
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/ กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค

การจัดการความรูของ
หนวยงาน

ขั้นตอน
และวัตถุประสงค

ความเสี่ยง

เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการ มีสารสนเทศลน กระจัดกระจาย
ความรูใหเปนระเบียบ
และจัดเก็บอยูในแหลงที่หลากหลาย
ครบถวน งายตอการเรียกใช
ตลอดจนสามารถนําไปใชได
จริงในทางปฏิบัติ
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ปจจัยเสี่ยง

1. แหลงการจัดเก็บความรูหลากหลาย
ไมเปนระบบ
2. ขาดระบบสารสนทศในการจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีเขา
มาชวยในการจัดการ

การประเมินความเสี่ยง
ประเภท
ระดับ
ความ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง
เสี่ยง

ดาน
การ
บริหาร
ความรู

1

2

ต่ํา

SNRU-ERM 2

การประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอน/วัตถุประสงค
(1)

การสงผลการเรียน
ของอาจารย
เพื่อใหอาจารยสงผล
การเรียนของนักศึกษา
ตามกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(2)

ความเสี่ยง
1. ผลการเรียนของ
นักศึกษาไมเปน
ปจจุบัน

การควบคุมที่ควรมี
(3)

1. ชี้แจงถึง
ความสําคัญในการ
สงผลการเรียนของ
นักศึกษา
2. กําหนด
บทลงโทษสําหรับ
อาจารยที่ไมสงผล
การเรียนตาม
กําหนดระยะเวลา

แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุม ผลการประเมินการ
ที่มีอยูแลว ควบคุมที่มีอยูแ ลว
(4)
วาไดผลหรือไม
(5)

?

?
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ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
(6)

ปจจัยเสี่ยง
(7)

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/
(8)
ผูร ับผิดชอบ
(9)

1. อาจารยบางคนยังไม
สงผลการเรียนตาม
กําหนดระยะเวลา
2. การตรวจสอบการมี
สภาพการเปนนักศึกษา
ของนักศึกษาไมเปน
ปจจุบัน

1. อาจารยบางคนไม
สงผลการเรียนตาม
กําหนดระยะเวลา
ซึ่งทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบการมี
สภาพการเปน
นักศึกษาของ
นักศึกษา การ
ตรวจสอบสําเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษาที่
ลงทะเบียนครบ
หลักสูตรลาชา
2. อาจารยผูสอนไม
เขาใจในกระบวนการ

1. ออกหนังสือ
ทุกสิ้น
ติดตามการสงผล
ภาคเรียน
การเรียนของ
อาจารยที่ยังไม
หนวย
สงผลการเรียนใน ประมวลผล
วันเวลาที่กําหนด
การเรียน
เปนรายบุคคล
2. ออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห
ใหคณบดีแตละ
คณะในการติดตาม
การสงผลการเรียน
ของอาจารยใน
สังกัด
3. รายงานรายชื่อ

ของการสงผลการ
เรียนของนักศึกษา
3. นักศึกษาขาดการ
ติดตอกับอาจารย
ผูสอน
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อาจารยที่ยังไม
สงผลการเรียนตอ
สภามหาวิทยาลัย
4. ชี้แจงถึง
ความสําคัญในการ
สงผลการเรียนของ
นักศึกษา
5. กําหนด
บทลงโทษสําหรับ
อาจารยที่ไมสงผล
การเรียนตาม
กําหนดระยะเวลา

SNRU-ERM 2

การประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอน/วัตถุประสงค
(1)

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
สวนงานไมเปนไปตาม
ระยะเวลาและตัวชี้วัด
ที่กําหนดไว
เพื่อใหผูบริหาร
บุคลากรตระหนักใน
ความสําคัญของการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(2)

การควบคุมที่ควรมี
(3)

ความเสี่ยง
1. จัดทําปฏิทินการ
การติดตามและ
ดําเนินงานของแต
ประเมินผลการ
ละสวนงาน
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสวนงาน
ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมที่ ผลการประเมินการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
มีอยูแลว
ควบคุมที่มีอยูแ ลว
(6)
(4)
วาไดผลหรือไม
(5)

?

?
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การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ
ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ไว

ปจจัยเสี่ยง
(7)

ผูบริหาร บุคลากรไม
ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการ

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/
(8)
ผูร ับผิดชอบ
(9)

1. จัดทําปฏิทินการ น.ส.กมลชนก
ดําเนินงานของแต อินทรพรหมมา
และ
ละสวนงาน
น.ส.บุญยรัตน
พลวงศษา

SNRU-ERM 2

การประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอน/วัตถุประสงค
(1)

การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับ
กฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ
เพื่อใหบุคลากร
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(2)

ความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
ทางราชการ

การควบคุมที่ควรมี
(3)

1. รณรงคให
บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และ
กฎหมายอยาง
เครงครัด
2. สนับสนุนให
บุคลากรไดมีโอกาส
อบรมความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย
ของทางราชการ

แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมที่ ผลการประเมินการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
มีอยูแลว
ควบคุมที่มีอยูแ ลว
(6)
(4)
วาไดผลหรือไม
(5)

?

?
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1. บุคลากรถูก
รองเรียน
2. บุคลากรขาด
ประสบการณ
ทางดานกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ปจจัยเสี่ยง
(7)

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/
(8)
ผูร ับผิดชอบ
(9)

1. บุคลากรขาดความ
ตระหนักและไมให
ความสําคัญกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ
2. บุคลากรขาดความรู
ความชํานาญและ
ประสบการณใน
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
3. บุคลากรถูก
รองเรียน

1. รณรงคให
ผูอํานวยการ
บุคลากรปฏิบัติตาม
สํานัก
กฎ ระเบียบ
สงเสริม
ขอบังคับ และ
วิชาการและ
กฎหมายอยาง
งานทะเบียน
เครงครัด
2. สนับสนุนให
บุคลากรไดมีโอกาส
อบรมความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย
ของทางราชการ

SNRU-ERM 2

การประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอน/วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(2)

การเบิกจาย
การเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไป งบประมาณลาชากวา
ตามแผน
กําหนด
เพื่อใหการเบิกจาย
งบประมาณเปนไปตาม
แผนและสามารถเก
จายไดทันตาม
ปงบประมาณ

การควบคุมที่ควรมี
(3)

1. กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและ
ตารางการทํางาน
แตละโครงการให
ชัดเจน และเรงรัด
การดําเนินงานให
เปนไปตามแผนการ
ทํางาน

แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมที่ ผลการประเมินการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
มีอยูแลว
ควบคุมที่มีอยูแ ลว
(6)
(4)
วาไดผลหรือไม
(5)

?

?
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1. การเบิกจาย
งบประมาณลาชา

ปจจัยเสี่ยง
(7)

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/
(8)
ผูร ับผิดชอบ
(9)

1. หนวยงานที่
รับผิดชอบโครงการ
หรืองานตาง ๆ สงชุด
เบิกลาชา
2. มีกระบวนการ
ดําเนินงานหลาย
ขั้นตอน
3. ชุดเบิกจายมีจํานาน
มาก

1. กําหนดแผนการ นายศิริชัย
วงคกวานกลม
ดําเนินงานและ
และ
ตารางการทํางาน
นายศักดิช์ ัย
แตละโครงการให
ฟองออน
ชัดเจน และเรงรัด
การดําเนินงานให
เปนไปตามแผนการ
ทํางาน

SNRU-ERM 2

การประเมินมาตรการควบคุม
ขั้นตอน/วัตถุประสงค
(1)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(2)

การควบคุมที่ควรมี
(3)

การจัดการความรูของ
หนวยงาน
เพื่อใหมีระบบบริหาร
จัดการความรูใหเปน
ระเบียบ ครบถวน งาย
ตอการเรียกใช
ตลอดจนสามารถ
นําไปใชไดจริงในทาง
ปฏิบัติ

มีสารสนเทศลน
กระจัดกระจาย และ
จัดเก็บอยูในแหลงที่
หลากหลาย

1. จัดทําระบบ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บขอมูลองค
ความรูตาง ๆ ของ
แตละสวนงานให
เปนระบบ สามารถ
เรียกใชไดงาย

แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมที่ ผลการประเมินการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
มีอยูแลว
ควบคุมที่มีอยูแ ลว
(6)
(4)
วาไดผลหรือไม
(5)

?

?

เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
= มีX = ไมมี ? = มีแตไมสมบูรณ
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในชอง (5)
= ไดผลตามที่คาดหมายX = ไมไดผลตามที่คาดหมาย ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
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1. มีแหลงจัดเก็บ
ความรูที่หลากหลาย
กระจัดกระจายไม
เปนระบบ
2. ขาดระบบ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บขอมูล

ปจจัยเสี่ยง
(7)

1. แหลงการจัดเก็บ
ความรูหลากหลายไม
เปนระบบ
2. ขาดระบบ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บขอมูลใหเปน
ระบบ โดยใช
เทคโนโลยีเขามาชวย
ในการจัดการ

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/
(8)
ผูร ับผิดชอบ
(9)

1. จัดทําระบบ
ผูอํานวยการ
สารสนเทศในการ
สํานัก
จัดเก็บขอมูลองค
สงเสริม
ความรูตาง ๆ ของ วิชาการและ
แตละสวนงานให งานทะเบียน
เปนระบบ สามารถ
เรียกใชไดงาย

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานกลยุทธ (Strategic Risk)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/
กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค

กําหนดเสร็จ/ ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

ปจจัยเสี่ยง

(6)
(3)

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
สวนงานไมเปนไปตาม
ระยะเวลาและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว

การจัดการความเสี่ยง

(2)

เพื่อใหผูบริหาร บุคลากร
ตระหนักถึงใน
ความสําคัญของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
และโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดไว

(4)

ผูบริหาร บุคลากรไมตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
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(5)

จัดทําปฏิทินการดําเนินงานของ
แตละสวนงาน

น.ส.กมลชนก
อินทรพรหมมา
และ
น.ส.บุญยรัตน
พลวงศษา

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานการดําเนินงาน (Operation Risk)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/
กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค
(1)

การสงผลการเรียนของ
อาจารย

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

เพื่อใหอาจารยสงผลการ
เรียนของนักศึกษาตาม
กําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัย

1. อาจารยบางคนยังไมสงผล
การเรียนตามกําหนด
ระยะเวลา
2. การตรวจสอบการมีสภาพ
การเปนนักศึกษาของ
นักศึกษาไมเปนปจจุบัน

1. อาจารยบางคนไมสงผลการ
เรียนตามกําหนดระยะเวลา ซึ่ง
ทําใหไมสามารถตรวจสอบการมี
สภาพการเปนนักศึกษาของ
นักศึกษา การตรวจสอบสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนครบหลักสูตรลาชา
2. อาจารยผูสอนไมเขาใจใน
กระบวนการของการสงผลการ
เรียนของนักศึกษา
3. นักศึกษาขาดการติดตอกับ
อาจารยผูสอน
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1. ออกหนังสือติดตามการสงผลการเรียน
ของอาจารยที่ยังไมสงผลการเรียนในวัน
เวลาที่กําหนดเปนรายบุคคล
2. ออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะหใหคณบดีแตละคณะ
ในการติดตามการสงผลการเรียนของ
อาจารยในสังกัด
3. รายงานรายชื่ออาจารยที่ยังไมสงผล
การเรียนตอสภามหาวิทยาลัย
4. ชี้แจงถึงความสําคัญในการสงผลการ
เรียนของนักศึกษา
5. กําหนดบทลงโทษสําหรับอาจารยที่ไม
สงผลการเรียนตามกําหนดระยะเวลา

(6)

ทุกสิ้น
ภาคเรียน
หนวย
ประมวลผลการ
เรียน

แผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานการเงิน (Financial Risk)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/
กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

การเบิกจายงบประมาณ เพื่อใหการเบิกจาย
ไมเปนไปตามแผน
งบประมาณเปนไปตาม
แผนและสามารถ
เบิกจายไดทันตาม
ปงบประมาณ

การเบิกจายงบประมาณลาชา 1. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือ
งานตาง ๆ สงชุดเบิกลาชา
2. มีกระบวนการดําเนินงานหลายขั้นตอน
3. ชุดเบิกจายมีจํานานมาก
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1. กําหนดแผนการดําเนินงานและ
ตารางการทํางานแตละโครงการให
ชัดเจน และเรงรัดการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนการทํางาน

(6)

นายศิริชัย
วงคกวานกลม
และ
นายศักดิ์ชัย
ฟองออน

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Risk)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/
กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค
(1)

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

1. บุคลากรถูกรองเรียน
2. บุคลากรขาดประสบการณ
ทางดานกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

1. บุคลากรขาดความตระหนักและไมให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ
2. บุคลากรขาดความรูความชํานาญและ
ประสบการณในกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
3. บุคลากรถูกรองเรียน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

การปฏิบัติงานที่
เพื่อใหบุคลากรตระหนัก
เกี่ยวของกับกฎระเบียบ ถึงความสําคัญในการ
และขอบังคับตาง ๆ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ
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1. รณรงคใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย
อยางเครงครัด
2. สนับสนุนให
บุคลากรไดมีโอกาสอบรมความรู
เกี่ยวกับกฎหมายของทางราชการ

(6)

ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

แผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดานการบริหารความรู (Knowledge Risk)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/
กิจกรรม/ ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค
(1)

การจัดการความรูของ
หนวยงาน

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

เพื่อใหมีระบบบริหาร
จัดการความรูใหเปน
ระเบียบ ครบถวน งาย
ตอการเรียกใช ตลอดจน
สามารถนําไปใชไดจริง
ในทางปฏิบัติ

1. มีแหลงจัดเก็บความรูที่
หลากหลายกระจัดกระจายไม
เปนระบบ
2. ขาดระบบสารสนเทศใน
การจัดเก็บขอมูล

1. แหลงการจัดเก็บความรูหลากหลายไม
เปนระบบ
2. ขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีเขา
มาชวยในการจัดการ
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1. จัดทําระบบสารสนเทศในการ
จัดเก็บขอมูลองคความรูตาง ๆ ของ
แตละสวนงานใหเปนระบบ สามารถ
เรียกใชไดงาย

(6)

ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ภาคผนวก
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ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาน
ปจจัยเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน
การตรวจสอบการมีสภาพการเปน
นักศึกษา

O

การตรวจสอบสําเร็จการศึกษา

O

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มาก = 4

นอยที่สุด = 1

นอย = 2

หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การมีสภาพ
การเปนนักศึกษา
ได 100 %
หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การสําเร็จ
การศึกษา
ของนักศึกษา
ได 100 %

หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การมีสภาพ
การเปนนักศึกษา
ได 95 %
หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การสําเร็จ
การศึกษา
ของนักศึกษา
ได 95%

หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การมีสภาพ
การเปนนักศึกษา
ได 90 %
หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การสําเร็จ
การศึกษา
ของนักศึกษา
ได 90%
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หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การมีสภาพการ
เปนนักศึกษา
ได85 %
หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การสําเร็จ
การศึกษา
ของนักศึกษา
ได 85%

ระดับที่ใชประเมิน
ระดับ
ระดับ
กิจกรรม หนวยงาน

มากที่สุด = 5

หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การมีสภาพ
การเปนนักศึกษา
ได 80 %
หนวยงานสามารถ
ตรวจสอบ
การสําเร็จ
การศึกษา
ของนักศึกษา
ได 80%









ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาน
ปจจัยเสี่ยง

นอยที่สุด = 1

นอย = 2

มีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบแต
ไมชัดเจน
และกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร
ทุก 2 เดือน

ดานกลยุทธ
กําหนดใหมีหนวยงานหรือบุคคล
ที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

S

มีหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบชัดเจน
และกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร

กําหนดเวลาติดตามและประเมินผล

S

ทุก 1 เดือน

กําหนดรูปแบบ/วิธีการรายงานผล
การติดตามประเมินผล

S

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มาก = 4

มีหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบชัดเจน
แตไมกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร
ทุก 3 เดือน

มีหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบแตไม
ชัดเจนและไมได
กําหนดเปน
ลายลักษณอักษร
ทุก 4 เดือน

มากที่สุด = 5

ไมไดกําหนดหนวย 
งานหรือบุคคล
ใหรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผล

ทุก 5 เดือน หรือ
มากกวานี้
มีการกําหนดรูป มีการกําหนดรูป ไมไดกําหนดรูป ไมไดกําหนดรูป ไมไดกําหนดรูป
แบบ/วิธีการ และ แบบ/วิธีการ แตไม แบบการติดตาม แบบการติดตาม แบบ/วิธีรายงาน
ระยะเวลาในการ กําหนดระยะเวลา ประเมินผลแต
ประเมินและวิธี และระยะเวลา
รายงานผล
ในการรายงานผล กําหนดวิธีการราย การรายงานแต ในการรายงานการ
การติดตามประเมิน การติดตามประเมิน งานและระยะเวลา กําหนดระยะเวลา ติดตาม
ผลเปนลายลักษณ ผลเปนลายลักษณ ในการรายงาน
ในการรายงาน
ประเมินผลไว
อักษร
อักษร
เปนลายลักษณ เปนลายลักษณ
อักษร
อักษร
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ระดับที่ใชประเมิน
ระดับ
ระดับ
กิจกรรม หนวยงาน










ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาน
ปจจัยเสี่ยง

นอยที่สุด = 1

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ C มีกฎหมายระเบียบ
การปฏิบัติงาน
ขอบังคับ กฎเกณฑ
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจนทุกกิจกรรม
การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ
อยูภายใตกฎหมายขอบังคับ

C

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มาก = 4

นอย = 2

มีกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ กฎเกณฑ
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจนทุกกิจกรรม
สําคัญ
แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ
กําหนดกระบวน กําหนดกระบวน
การดําเนินงานตาม การดําเนินงานตาม
แผนงานทราบและ กฎหมาย ขอบังคับ
ถือปฏิบัติทราบ ชัดเจน และแจง
อยางทั่วถึง
หนวยงานที่
ดําเนินการตาม
แผนงานทราบ
และถือปฏิบัติอยาง
ทั่วถึง

มากที่สุด = 5

มีกฎหมายระเบียบ ไมมีกฎหมาย
ไมมีกฎหมาย
ขอบังคับ กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ ระเบียบ ขอบังคับ
การปฏิบัติงาน
กฎเกณฑการ
กฎเกณฑ
เฉพาะกิจกรรม ปฏิบัติงานเปน
การปฏิบัติงาน
สําคัญ
สวนใหญ
แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ
กําหนดกระบวน กําหนดกระบวน กําหนดกระบวน
การดําเนินงานตาม การดําเนินงานตาม การดําเนินงาน
กฎหมาย ขอบังคับ กฎหมาย ขอบังคับ
ซึ่งบางประเด็น ไมชัดเจนและแจง
ไมชัดเจน แตแจง หนวยงานที่ดําเนิน
หนวยงานที่ดําเนิน การตามแผนงาน
การตามแผนงาน ทราบและถือปฏิบัติไม
ทราบและถือปฏิบัติ ทั่วถึง
ไมทั่วถึง
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ระดับที่ใชประเมิน
ระดับ
ระดับ
กิจกรรม หนวยงาน








ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาน
ปจจัยเสี่ยง
ดานการเงิน
ความทันเวลา

นอยที่สุด = 1

F

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มาก = 4

นอย = 2

สงรายงานทางการ สงรายงานทางการ
เงินใหหนวยงานที่ เงินใหหนวยงานที่
เกี่ยวของตามเวลา เกี่ยวของลาชา
ไมเกิน 3 วัน

สงรายงานทางการ
เงินใหหนวยงานที่
เกี่ยวของลาชา
ตังแต 4 วัน
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สงรายงานทางการ
เงินใหหนวยงานที่
เกี่ยวของลาชา
ตั้งแต5 วัน แต
ไมเกิน 1 สัปดาห

ระดับที่ใชประเมิน
ระดับ
ระดับ
กิจกรรม หนวยงาน

มากที่สุด = 5

สงรายงานทางการ
เงินใหหนวยงานที่
เกี่ยวของลาชา
ตั้งแต 1 สัปดาห
ขึ้นไป หรือไมไดสง





ปจจัยเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาน
ปจจัยเสี่ยง
ดานการบริหารความรู
การจัดการฐานขอมูล KM

นอยที่สุด = 1

K

นอย = 2

เกณฑความเสี่ยง
ปานกลาง = 3
มาก = 4

จัดฐานขอมูลใหเปน จัดฐานขอมูลใหเปน จัดฐานขอมูลเปน
ระบบถูกตอง
ระบบถูกตอง
ระบบแตยังไม
ครบถวนเปน
ครบถวนแตไมเปน ครบถวนเปน
ปจจุบัน
ปจจุบัน และยัง ปจจุบันและยัง
สามารถใชประ สามารถใช
โยชนได
ประโยชนได
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ระดับที่ใชประเมิน
ระดับ
ระดับ
กิจกรรม หนวยงาน

มากที่สุด = 5

จัดฐานขอมูลไม ไมมีการจัดทํา
เปนระบบ ไมครบ ฐานขอมูล
ถวน ไมเปน
ปจจุบัน และ
สวนใหญใช
ประโยชนไมได





