แผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คานา
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนิ นงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของสานักงานอธิการบดี
และเพื่อให้ การดาเนิ น งานการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จัน ทรเกษม
สอดคล้ องกับ เกณฑ์ การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ดมศึ กษา ตั ว บ่ งชี้ที่ 5.1 (ข้ อ 3) ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่ อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สานักงานอธิการบดีจึงได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งได้ข้อมูล จากการประชุมเชิงปฏิบั ติการของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
และตัวแทนจากหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี หวังว่าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี

ข้อมูลพื้นฐาน สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานอธิการบดี ได้กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปรัชญา
“บริการถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี มีหัวใจบริการ”
2. วิสัยทัศน์
“ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า ด้ ว ยเทคโนโลยี เพื่ อ ตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
3. พันธกิจ
3.1 สนับสนุนการดาเนินงานของอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
3.2 ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอก
3.3 บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานสิ ทธิ
ประโยชน์ ง านด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา งานด้ า นบริ ห าร งานด้ า นบริ ห ารบุ ค ลากร งานสารบรรณ งานด้ า น
ประชาสั ม พั น ธ์ งานด้ านกิจ การสภามหาวิท ยาลั ย งานเลขานุ ก าร งานประชุ ม งานด้านอาคารสถานที่ งาน
ยานพาหนะ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานด้านการบริการ
3.4 พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และมีหลักธรรมาภิบาล
3.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
4.ยุทธศาสตร์
4.1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ และ 4 ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
1. สานักงานอธิการบดีสามารถปฏิบัติงานเพื่ อสนับสนุนการดาเนินงานของอธิการบดี ผู้บริหาร
และมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงาน
อธิการบดี
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มีระบบการบริการจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. มีระบบการปฏิบั ติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกั บหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1 พัฒ นาระบบการบริหารจัดการของสานักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี รวมถึงการจัดทา
แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลการสานักงานอธิการบดีต่อการบริหารจัดการของสานักงาน
อธิการบดี
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.3 ผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
4.2 ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริมการพัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรส านั กงานอธิการบดี ควบคุมกับการ
เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2
กลยุทธ์ และ 6 ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสายงาน ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนการทางานใน
ภาพรวมและจิตสานึกในการให้บริการ
2. บุคลากรสังกัดสานั กงานอธิการบดีทุกระดับมีความสั มพันธ์อันดีต่อกัน สามารถบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทั้งตามสายงานและที่สนับสนุน
การทางานในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับในสังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อ
ผลักดันการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง
2.2 ร้อยละของรายงานผลหรือการเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนา
ตนเอง
2.3 จานวนโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.4 จานวนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
2.5 จานวนการประชุมบุคลากรสานักงานอธิการบดี
2.6 ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดีเมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 จั ด ท าขึ้ น
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 206/2562
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นประธาน ผู้อานวยการกอง
และบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ย งเป็ น เครื่องมือสนั บ สนุ น ให้ การดาเนิน งานของส านักงานอธิการบดี บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุท ธ์
ของสานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสานักงานอธิการบดี ควบคุมกับการ
เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดีได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนาข้อสังเกตจากสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ข้อมูลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การระบุวัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ ส านั กงานอธิการบดี มี แผนบริหารความเสี่ ยงที่ ใช้ เป็ นเครื่องมื อสนั บสนุ น การด าเนิ นงาน
ของสานักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565
2) เพื่ อ วิเคราะห์ และวางระบบบริห ารความเสี่ ย งตามยุ ท ธศาสตร์ พั น ธกิจ และแผนปฏิ บั ติก าร
ของสานักงานอธิการบดี
3) เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง ก าหนดมาตรการ หรื อ แผนปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อดาเนินการแก้ไข/ลด/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
ส านั ก งานอธิการบดี ได้กาหนดหลั กเกณฑ์ การระบุ ความเสี่ ยงปัจจัยเสี่ ยงที่เป็ นอุ ปสรรคขัดขวาง
การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ของสานักงานอธิการบดี ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

-22.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่
เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย/ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย
นอกจากนี้ยังกาหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกาหนด
ตัวชี้วัดปั จจัยเสี่ ยง และใช้ตัวชี้วัดปั จจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงเพื่อ
ประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดาเนิ นการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ
3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจษ.” และ “หน่วยงาน
ภายใน มจษ.” ตามลาดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้น
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจานวน
เท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ดังนี้
โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood : L)
1.โอกาสเกิดเชิง
ปริมาณระดับ
มหาวิทยาลัย (L1)
2.โอกาสเกิดเชิง
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย (L2)
3.โอกาสเกิดเชิง
ปริมาณระดับ
มหาวิทยาลัย (L3)

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

1 ครั้งในรอบ 5 ปี 1 ครั้งในรอบ 3 ปี

1 ครั้งในรอบ 1 1 ครั้งในรอบ 6
ปี
เดือน

ยากที่จะเกิดขึ้น

มีโอกาสเกิดแต่
นานๆ ครั้ง

มีโอกาสเกิด
บางครั้ง

มีโอกาสเกิดน้อย
กว่า 5.0 %

มีโอกาสเกิดน้อย
กว่า 5.1–20.0%

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูง หรือ
บ่อยๆ
มีโอกาสเกิดน้อย มีโอกาสเกิดน้อย
กว่า 20.0–50.0 กว่า 50.1–80.0
%
%

5 = สูงมาก
1 เดือนต่อครั้ง
หรือมากกว่า
มีโอกาสเกิด
เกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิด
มากกว่า 80.0 %

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 13 ลักษณะ คือ ด้านเวลา
ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านความเสียหายด้านคุณค่าและความดี
งาม ด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นบุ ค ลากร ด้ านประสิ ท ธิ ผ ล ด้ า นการด าเนิ น งานตามแผน ด้ านความพึ งพอใจ
ด้ า นผลงานวิ จั ย ด้ านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและด้ านเป้ าหมายขององค์ ก ร ดายรายละเอี ย ดลั ก ษณะ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้ง 13 ด้าน มีดังนี้
ผลกระทบของความ
เสี่ยง (Impact : I)
1.ด้านเวลา
1.1 ความล่าช้าของ
โครงการที่ใช้เงินลงทุน
สูง (I1.1)

1 = น้อยมาก
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการไม่เกิน
45 วัน

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
ล่าช้าของโครงการ
โครงการไม่เกิน
ไม่เกิน 46-90 วัน
91-135 วัน

4 = สูง

5 = สูงมาก

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการไม่เกิน
136-180 วัน

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการมากกว่า
180 วัน

-3ผลกระทบของความ
เสี่ยง (Impact : I)
1.2 ความล่าช้าของ
โครงการสาคัญ (I1.2)

1 = น้อยมาก

3 = ปานกลาง

ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของโครงการ ล่าช้าของ
91-180 วัน
โครงการ 181270 วัน
1.3 ความล่าช้าในการ ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ทาให้เกิดความ
ปฏิบัติงานตามปกติ
ล่าช้าในการ
ล่าช้าในการ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานน้อย
ปฏิบัติงาน 6-12 ปฏิบัติงาน 13กว่า 5 วัน
วัน
18 วัน
2.ด้านการเงิน
ไม่เกิน 10,000
10,001-50,000
50,0012.1 จานวนเงิน (I2.1) บาท
บาท
250,000 บาท
2.1 จานวนเงิน (I2.2) สูญเสียเงิน 01.- สูญเสียเงิน 1.0สูญเสียเงิน 2.00.99 % ของเงิน 1.99 % ของเงิน 4.99 % ของเงิน
สะสม
สะสม
สะสม
3.ด้านชื่อเสี่ยงของ
มีการเผยแพร่ข่าว เป็นข่าวทางลบใน เป็นข่าวทางลบ
องค์กร (I3)
ทางลบเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ที่ไม่ ในหนังสือพิมพ์ที่
ภายใน
อยู่หน้า 1 น้อยกว่า ไม่อยู่หน้า 1
มหาวิทยาลัย
5 ฉบับ
มากกว่า 5 ฉบับ
4.ด้านความสามารถใน ไม่ได้รับประโยชน์ เสียโอกาสในการ ความไม่บรรลุ
การแข่งขัน
ตามที่
พัฒนา/การเพิ่มขีด ตามเป้าหมาย
4.1 การประเมินใน
ตั้งเป้าหมายไว้
ความสามารถ
ของหน่วยงาน
ลักษณะนามธรรม
เต็มที่
(I4.1)
4.2 การประเมินใน
ลักษณะนามธรรมจาก
การจัดลาดับ (I4.2)
7.ด้านบุคลากร (I7)

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 45 วัน

2 = น้อย

ไม่อยู่ใน 5 ลาดับ
แรกของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สร้างความไม่
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ
ครั้ง

8. ด้านประสิทธิผล (I8) ต่ากว่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 5%

4 = สูง
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการ 271360 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 1924 วัน
250,0011,000,000 บาท
สูญเสียเงิน 5.09.99 % ของเงิน
สะสม
เป็นข่าวทางลบ
ในหนังสือพิมพ์ที่
ไม่อยู่หน้า 1
น้อยกว่า 5 ฉบับ
เสียทรัพยากร
(เงิน เวลา
บุคลากร) โดยไม่
เกิดประโยชน์

5 = สูงมาก

ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของ
โครงการมากกว่า
360 วัน
ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
มากกว่า 24 วัน
มากกว่า
1,000,000 บาท
สูญเสียเงิน
มากกว่า 10%
ของเงินสะสม
เป็นข่าวทางลบ
ในหนังสือพิมพ์ที่
ไม่อยู่หน้า 1
มากกว่า 5 ฉบับ
เสียทรัพยากร
(เงิน เวลา
บุคลากร) โดยไม่
เกิดประโยชน์
และก่อให้เกิด
ความเสียหาย
ไม่อยู่ใน 10 ลาดับ ไม่อยู่ใน 15
ไม่อยู่ใน 20
ไม่อยู่ใน 30
แรกของ
ลาดับแรกของ
ลาดับแรกของ
ลาดับแรกของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ราชภัฏ
ราชภัฏ
ราชภัฏ
สร้างความไม่
ถูกทาทัณฑ์บน ถูกลงโทษทาง
ถูกเลิกจ้างออก
สะดวกต่อการ
คุณภาพชีวิตและ วินัยตัดเงินเดือน จากกงาน และ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง บรรยากาศการ ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน อันตรายต่อ
ปฏิบัติงานไม่
ร่างกายและชีวิต
เหมาะสม
โดยตรง
ต่ากว่าเป้าหมายไม่ ต่ากว่าเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย
เกิน 5-10%
ไม่เกิน 11-15% ไม่เกิน 16-20% เกิน 20%
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เสี่ยง (Impact : I)
9.ด้านดารดาเนินงาน
ตามแผน (I9)

1 = น้อยมาก

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผน 5069%
ระดับความพึง
พอใจมากกว่า
50-59 % ขึ้นไป
มีผลงานวิจัยน้อย
น้อยกว่าปีทผี่ ่าน
มา

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผนน้อย
กว่า 50%
ระดับความพึง
พอใจน้อยกว่า
50 % ขึ้นไป
ไม่มีผลงานวิจัย/
ไม่มีการ
ดาเนินการวิจยั

ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผนได้
มากกว่า 90%
10. ด้านความพึงพอใจ ระดับความพึง
(I10)
พอใจมากกว่า 80
% ขึ้นไป
11. ด้านผลงานวิจัย
มีผลงานวิจัย/
(I11)
ดาเนินการวิจยั
เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมาย
12. ด้านระบบ
เกิดเหตุเล็กน้อยที่
เทคโนโลยี (I12)
ไม่มีความสาคัญ

ดาเนินงานสาเร็จ ดาเนินงานสาเร็จ
ตามแผน 80-89% ตามแผน 7079%
ระดับความพึง
ระดับความพึง
พอใจมากกว่า 70- พอใจมากกว่า
79 % ขึ้นไป
60-69 % ขึ้นไป
มีผลงานวิจัย
มีผลงานวิจัย
มากกว่าปีทผี่ ่านมา เท่ากับปีทผี่ ่านมา
เกิดเหตุเล็กน้อยที่
แก้ไขได้

ระบบมีปัญหาแต่ เกิดความ
มีความสูญเสียไม่ เสียหายอย่าง
มาก
มากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ

13. ด้านเป้าหมายของ
องงค์กร (I13)

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายบางอย่าง
และชื่อเสียงของ
องค์กรน้อย

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ชื่อเสียงของ
องค์กรบ้าง

แทบไม่มี
ผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ชื่อเสียงของ
องค์กร

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ชื่อเสียงของ
องค์กรใน
ระดับสูง

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ IT ที่
สาคัญทั้งหมด
และเกิดความ
เสียหายอย่าง
มากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ
มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย
บางอย่างและ
ชื่อเสียงของ
องค์กรใน
ระดับสูงมาก

-54. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลาดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง จะใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจากผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาส
ของหน่ วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) เมื่อได้ผลคะแนนดังกล่าวแล้ ว
จึงนามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด
โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคาแนะนาของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังตารางที่ 1
ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impack

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ระดับความเสี่ยงต่า ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้อง
พิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดั บ ความเสี่ ย งสู งมาก ค่ าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่ ส ามารถยอมรับ ได้
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

-65. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ ไว้ในปี 2561 ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยง
ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี มีความเสี่ยง 2 ปัจจัย ที่มีระดับสูงขึ้นไป ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
เป้าประสงค์
1. ส านั กงานอธิการบดีส ามารถปฏิบั ติงานเพื่ อสนับ สนุน การด าเนิ นงานของอธิการบดี ผู้ บ ริห ารและ
มหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานอธิการดี
3. มีระบบเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มีระบบการบริการจัดการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

RM 1

-7หน่วยงาน สานักงานอธิการบดี
แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง

3.4

นักศึกษาไม่
ตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติด

1.ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาไม่
สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

L2 มีโอกาสเกิด
บางครั้ง

I5 มหาวิทยาลัย
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
สังคมลดลง

3

4

12

2. การเกิดอัคคีภัยใน 3.4 อุปกรณ์มสี ภาพ
อาคาร
ชารุดและ
หมดอายุการใช้
งาน

เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

L2 มีโอกาสเกิดแต่
นานๆครั้ง

I6 อันตรายถึงชีวิต

2

5

10

ที่

ความเสีย่ ง

1. สิ่งเสพติดใน
มหาวิทยาลัย

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood :
L)

ผลกระทบของ
ความเสีย่ ง
(Impact : I)

การจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม

สูง รณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งเสพติดใน
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่พบสิ่งเสพ
ติดต่อจานวนนักศึกษาทีส่ ุ่มตรวจ
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ทราบถึงโทษ
จากสิ่งเสพติด
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
สูง 1.อบรมป้องกันอัคคีภัย
2.สารวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัด :
1. บุคลากรผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องการป้องกันอัคคีภัย

สถานะดาเนินการ**

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุของความ
เสี่ยง

(I) ผลกระทบ

การประเมินความเสีย่ ง
(L) โอกาสทีจ่ ะเกิด

การประเมินผลกระทบ (I)

การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)

การประเมินความเสีย่ งและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ลดความเสีย่ งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :
วัตถุประสงค์ :

3 อาจจะมีการนา
เงินทดรอง
ราชการไปใช้
ส่วนตัว

2.1 1.การชาระหนี้
เงินยืมราชการ
เกินกาหนดเวลา
2.การคืนเงินเป็น
เงินสดภายหลัง
สิ้นสุดการจัด
กิจกรรมและคืน
ล่าช้า

- ความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัย
และเป็นเหตุให้
บุคลากรทุจริต

L2 เชิงคุณภาพ
ระดับ
มหาวิทยาลัย
(มีโอกาสเกิด
บางครั้ง)

I.2 จานวนเงิน
.1 50,001 –

4

3

12

250,000 บาท

หมายเหตุ **สถานการณ์ดาเนินการ
1. ยังไม่มีมาตรการรับรอง 2. มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จาเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับและ/หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
3. ทามาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดาเนินงาน
4. มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องทาทาอะไรเพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม

เป้าหมาย : ร้อยละ 80
2. อุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
ผู้รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่
สูง - พัฒนากิจกรรมการควบคุม โดยมี
การติดตามทวงถาม และจัดทา
รายงานสรุปยอดเงินยืมแยกรายตัว
และแยกแสดงวันเวลาที่ชาระเงินยืม
เพื่อกากับติดตามอย่างเร่งด่วน
- กระบวนการตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด : ร้อยละจานวนลูกหนี้เงินยืม
ชาระหนี้เกินกาหนดเวลา
เป้าหมาย : ร้อยละ 0
ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง

สถานะดาเนินการ**

ระดับความเสี่ยง

(L)x(I) คะแนนความเสี่ยง

ผลกระทบของ
ความเสีย่ ง
(Impact : I)

(I) ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood :
L)

การประเมินความเสีย่ ง
(L) โอกาสทีจ่ ะเกิด

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น

การประเมินผลกระทบ (I)

ความเสีย่ ง

ปัจจัยเสี่ยง/
สาเหตุของความ
เสี่ยง

การประเมินโอกาสที่จะเกิด (L)

ที่

ประเภทความเสี่ยง

-8-

-96. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ใช้งบดาเนินงานที่มีการั้งงบประมาณเป็นประจาทุก
ปีอยู่แล้วโดยมิได้กาหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง
7. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน
เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับ
ความเสี่ยง) จะได้นามากาหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้
1. หากตั ดสิ น ใจที่ ห ลี กเลี่ ย งความเสี่ ย ง จะได้ก าหนดมาตรการที่ ย กเลิ กการด าเนิ น การโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง
2. การแบ่ งปัน ความเสี่ย ง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกาหนดมาตรการดาเนินการเพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยสานักงานตรวจสอบ
ภายในจะได้นาเสนอหลักเกณฑ์ และกากับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น
3. การลดความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่
สามารถป้องกันได้มีการกาหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่ างเหมาะสม โดยกรณี
ที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการ
กาหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดีประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ส่วนใหญ่เป็นกาหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่สานักงานอธิการบดียอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความ
เสี่ยงอยู่ในระดับต่า หรือระดับปานกลาง และสานักงานอธิการบดีได้ทาการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่า
เพี ยงพอไม่ ต้ อ งก าหนดมาตรการหรื อ กิ จ กรรมบริ ห ารความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม แต่ ยั ง คงติ ด ตามระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ตามสานักงานอธิการบดีจะได้มีการกาหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและรูปธรรมต่อไป
8. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
แล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้ ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงจากสานักงานอธิการบดี
ไปสู่หน่วยงานดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง WebSite ของสานักงานอธิการบดี

-109.แนวทางการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ
1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยง
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ได้ทาหน้าที่
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการจัดทาแผนการติดตามและจัดทารายงานผลการ
ติดตาม 2 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ติดตามรอบ 9 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2562)
 ครั้งที่ 2 ติดตามรอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2562)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

