ก

คํานํา
การจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานมีแผนในการบริหารความเสีย่ ง โดยบริหาร
ปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่
องคกรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อใหระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี ย หายที่เ กิ ด ขึ้ น อยู ใ นระดั บ ที่ อ งคก รยอมรั บ ได ประเมิ น ได ควบคุ ม ได
และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรหรือยุทธศาสตรเปน
สําคัญ

สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ ริหาร
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงดานทรัพยากร
เรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจายประชุมสัมมนา
แผนการบริหารความเสี่ยงเรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจายประชุมสัมมนา
ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ 2/2559
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บทสรุปผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนําหลักธรรมภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งทําให
เกิดผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเปนการผลักดันของ
การจัดการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่เปนกระบวนการ ทําใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ปองกันการสูญเสียทรัพยากร จึงไดนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา
การดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานไดดําเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้งสวนของการดําเนินงาน
แผนบริ ห ารความเสี่ ยงและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ
1. การกําหนดวัตถุประสงค
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและการทบทวนผล
สําหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยงานไดจัดทํา
การบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ทั้งหมด 5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
2. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมภิบาล
5. ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก
ความเสี่ ยงทั้ง 5 ดาน ดั ง กล าวได มีการวิเคราะห และการจัด ลํ าดั บความเสี่ ยง โดย
พิจ ารณาจากการประเมิน โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และความรุ น แรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไวทําให
การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม โดยในสวนของหนวยงานไดคัดเลือก
และกําหนดความเสี่ยง จํ านวน 3 ดาน พรอมทั้ง ไดมีการวิเคราะหและจัด ลําดับความเสี่ยง

ง

โดยพิจ ารณาจากประเมิน โอกาสที่จ ะเกิ ดความเสี่ ยง และความรุน แรงของผลกระทบจาก
เหตุการณความเสี่ยง พบวาความเสี่ยงที่อยูในระดับสู งและสูงมาก ตองเรงดําเนินการแกไ ข
มีดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ความเสี่ยง : เจาหนาที่และนักศึ กษาบางสวนขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกั บ
ขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ ย งด า นยุ ท ธศาสตร ห รื อ กลยุ ท ธ เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี
ความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสูตรไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร เรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจายประชุมสัมมนา
ความเสี่ยง : จํานวนผูเขารวมโครงการไมครบตามที่กําหนด

การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)
ฝาย/แผนก: บริหารงานทั่วไป
ปจจัยความเสี่ยงที่

รายละเอียดความสูญเสีย

โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ (I) (L) X(I)
ความเสี่ยง (L)

ความเสี่ยงที่
เกินระดับที่
ยอมรับได

คะแนนลําดับ
ความสําคัญ
ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงดานการดําเนินการ
1.1 การกําหนดปฏิทนิ ตรงกับสอบ Admission นักเรียนไมมาสอบ

2

2

4

3

1.2 ผูสมัครกรอกขอมูลเท็จ

คุณสมบัติไมตรง ไมสามารถรายงานตัวได
ทําใหจํานวนหายไป

1

2

2

4

1.3 เอกสารการรายงานตัวไมครบ (ไมจบ)

ประกาศพนสภาพ ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง

2

2

4

3

ไมทราบจํานวนนักศึกษาที่แทจริง

5

2

10

2

ไมสามารถรับนักศึกษาในสาขาวิชานั้นได

3

4

12

1

5

2

10

2

2. ความเสี่ยงดานนโยบาย
2.1 การจายเงินคาธรมเนียมการศึกษากอน
2.2. การพัฒนาหลักสูตรไมสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน

3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษาไมสามารถคืนเงินได ไมสามารถทราบจํานวนผูสละสิทธิ์

Risk Map
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โอกาส

4

5

Likelihood

ผลกระทบ (C)

แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C)
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โอกาส ( L )

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง
การพิจารณา

ระดับคะแนน
1=นอยมาก

1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ

10%
5 ปตอครั้ง

2=นอย

3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง
หรือบอยๆ

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

20%
2-3 ปตอครั้ง

50%
1 ปตอครั้ง

70%
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง

80%
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา

> 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท
การละเมิดขอกฎหมายที่สาคัญ

> 10 ลานบาท
การฟองรองดาเนินคดีและ
เรียกรองคาเสียหายที่สาคัญ ซึ่ง
เปนคดี ที่สาคัญมากรวมถึงการ
ฟอสํงราอเร็งที
่เกิดจากการรวมตั
จตามแผน
1 – 60 %วกัน

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความ
เสี่ยง (Consequences: C/Impact:I)
(1) ตอองคกรและการเงิน
(2) ตอนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

ไมเกิน 10,000 บาท
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่ไมมีนัยสาคัญ

> 10,000 – 50,000 บาท
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
การละเมิดขอกฎหมายที่ไมมีนัย การฝาฝนกฎขอกฎหมายที่สาคัญ
สาคัญ
ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การดาเนิ
นคดีและ/หรื
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน
71 อ–เรี80ยกร%อง

(3) ตอองคกรดานความสําเร็จของแผน
(4) ตอพนักงาน/บุคลากร

สําเร็จตามแผน 91-100%
ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ
ครั้ง

(5) อันตรายตอชีวิต/ความปลอดภัย

มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไม การสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มี มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ
มีการบาดเจ็บรุนแรง
การบาดเจ็บรุนแรง
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน

(6) ผลกระทบตอภาพลักษณของ
หนวยงาน

มีความพึงพอใจ/ >80%
ขาว

ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
บอยครั้ง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดอยางสมบูรณ

(8) ตอองคกรดานการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกร

การดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุเปาหมายที่
กําหนด

ถูกเลิกจางออกจากงาน และ
อันตรายตอรางกายและชีวิต
โดยตรง
มีการสูญเสียทรัพยสินอยาง
มหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต

มีความพึงพอใจ/ >40-60% หรือ มีความพึงพอใจ/>20-40% หรือ
3 ขาว
4 ขาว

มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ >5
ขาว

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แต ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
บางสวนและสามารถปฏิบัติงาน
ไมกอใหเกิดความเสียหายให
และกอใหเกิดความเสียหายให
ไดตามความเหมาะสม
องคกร
องคกรเล็กนอย

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด และกอใหเกิดความ
เสียหายใหกับองคกรอยางรุนแรง

หรือ 1 มีความพึงพอใจ/ >60-80%
หรือ 2 ขาว

(7) ตอองคกรดานการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิต
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน
และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม
ไมไดขึ้นเงินเดือน
เหมาะสม

บรรลุเปาหมายที่กําหนด การ ไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดเพียง
ดําเนินงานเพียงบางสวนยังพบ
เล็กนอย แตการดําเนินงาน
ขอผิดพลาดหรือมีปญหาอุปสรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด มี
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป ปญหาอุปสรรค และไมเปนไปตาม
ตามเปาหมายที่กําหนดเล็กนอย
เปาหมายที่กําหนด เกิดผล
เสียหายตอองคกรอยางมาก

D:\งานประกันคุณภาพ\ประกันคุณภาพ ป 60\ความเสี่ยง 60\ความเสี่ยง การพัฒนาหลักสูตร.xlsx\หลักเกณฑพิจารณาระดับความเสี่ยง

การกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
การควบคุม แนวทางการปองกัน/
(ประเด็นยอย ความเสี่ยง
แกไข/ลดผลกระทบ
ที่มี
(ถามี)

ความเสี่ยง

หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม
สอดคลองกับ
ตลาดแรงงงาน
หมายเหตุ

ดําเนินการ

หนวยงาน/ผูที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

Treat พัฒนาและ คณะที่รับผิดชอบ/ เดือนตุลาคม
2560
ปรับปรุงหลักสูตรที่มี คณบดี
ความโดดเดน สํารวจ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน

การสื่อสาร
วิธีการ
สื่อสาร/
กลุมเปาหมาย
1. ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ
2. ประชุมสภา
วิชาการ

การติดตามผล
หลักฐาน/
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ปญหา
วิธีการติดตาม และ
อุปสรรค

รายงานการ รายงานผล
ประชุม / มติ การดําเนินงาน
ที่ประชุม
ตามมติที่ประชุม
เห็นชอบ

-แนวทางการจัดการความเสี่ยงใหระบุตามแนวทาง 4T ดังนี้ 1. Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง 2. Transfer การโอนหรือกระจาย 3. Treat การลดหรือควบคุม และ 4. Take การยอมรับ
-ระดับโอกาส และระดับผลกระทบ ใชแนวทางตามหลักเกณฑพิจารณาระดับความเสี่ยง
-ระดับความเสี่ยงใหระบุเปนขอความโดยพิจารณาจาก LxC และ Risk Matrix
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แผนการบริหารความเสี่ยง

K

หนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ยุทธศาสตรที่ : 1 การบูรณาการกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตการรับเขาจนสําเร็จการศึกษาใหไดมาตรฐานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค : เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจที่จะเขาศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โครงการ/
กิจกรรม/
การพัฒนา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีความ
สนใจที่จะเขาศึกษา
หลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กําหนดการเสร็จ/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

การพัฒนาหลักสูตรไม หลักสูตรไมตรงกับความ Treat =นําเสนอมหาวิทยาลัย สิงหาคม 2560
สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมี
ผูร บั ผิดชอบ : สทป./ผอ.
ตองการของตลาดแรงงาน
ความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
Treat =ประชาสัมพันธการ
รับนักศึกษาสัญจรตาม
โรงเรียนตางๆ

การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงดานดานทรัพยากร เรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจายประชุมสัมมนา
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ฝาย/แผนก : การเงิน บัญชี และพัสดุ
วัตถุประสงค/ เปาหมายของหนวยงาน
เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจํานวนครบตามที่กําหนด
ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
1. ดานการดําเนินงาน (การเบิกจาย
งบประมาณ)

ปจจัยเสี่ยง
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการไมครบตามที่กําหนดไวทําใหการเบิกจายไม
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
1.2 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปที่
กํ1.3าหนดไว
เจาหนาที่ไมไดติดตามขาวสารหรือกฎระเบียบที่ออกมาใหม

2. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2.1 ระเบียบการเบิกจายงบแผนดินและเงินรายไดแตกตางกัน
2.2 กฎระเบียบไมรองรับการเบิกจาย

3. ดานนโยบาย (วิธีการเบิกจาย)

3.1 นโยบายการจัดสรรใหแตละหนวยงานไมชัดเจน
3.2 มหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณเร็วเกินไป

การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)
ฝาย/แผนก : การเงิน บัญชี และพัสดุ

ปจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย

1.1 การเบิกจายงบประมาณไม
การดําเนินการในบางโครงการ/กิจกรรมไม
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ เปนไปตามแผน
กําหนดไว

โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ผลกระทบ (I) (L)X(I)
(L)

ความเสี่ยงที่ คะแนนลําดับ
เกินระดับที่ ความสําคัญ
ยอมรับได
ความเสี่ยง

5

3

15

1

2

2

4

3

2

2

4

3

2.2 กฎระเบียบไมรองรับการเบิกจาย ไมสามารถเบิกจายคาใชจายบางรายการได

1

2

2

4

3.1 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ใหแตละหนวยงานไมชัดเจน

2

2

4

3

3

2

6

2

1.2 เจาหนาที่ไมไดติดตามขาวสาร
หรือกฎระเบียบที่ออกมาใหม
2.1 ระเบียบการเบิกจายงบแผนดิน
และเงินรายไดแตกตางกัน

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม
กฎระเบียบที่ออกมาใหม
ทําใหการเบิกจายคลาดเคลื่อน เนื่องจากการ
กําหนดคาใชจายในการเบิกจายไมเทากัน

ไมมีแผนงานและโครงการรองรับงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรเรงดวน

3.2 มหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจาย โครงการไมสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
งบประมาณเร็วเกินไป

Risk Map
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Likelihood

ผลกระทบ (C)

แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C)
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โอกาส ( L )

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง
การพิจารณา

ระดับคะแนน
1=นอยมาก

1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ

10%
5 ปตอครั้ง

2=นอย

3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง
หรือบอยๆ

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

20%
2-3 ปตอครั้ง

50%
1 ปตอครั้ง

70%
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง

80%
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา

> 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท
การละเมิดขอกฎหมายที่สาคัญ

> 10 ลานบาท
การฟองรองดาเนินคดีและ
เรียกรองคาเสียหายที่สาคัญ ซึ่ง
เปนคดี ที่สาคัญมากรวมถึงการ
ฟอสํงราอเร็งที
่เกิดจากการรวมตั
จตามแผน
1 – 60 %วกัน

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความ
เสี่ยง (Consequences: C/Impact:I)
(1) ตอองคกรและการเงิน
(2) ตอนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

ไมเกิน 10,000 บาท
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่ไมมีนัยสาคัญ

> 10,000 – 50,000 บาท
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
การละเมิดขอกฎหมายที่ไมมีนัย การฝาฝนกฎขอกฎหมายที่สาคัญ
สาคัญ
ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การดาเนิ
นคดีและ/หรื
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน
71 อ–เรี80ยกร%อง

(3) ตอองคกรดานความสําเร็จของแผน
(4) ตอพนักงาน/บุคลากร

สําเร็จตามแผน 91-100%
ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ
ครั้ง

(5) อันตรายตอชีวิต/ความปลอดภัย

มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไม การสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มี มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ
มีการบาดเจ็บรุนแรง
การบาดเจ็บรุนแรง
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน

(6) ผลกระทบตอภาพลักษณของ
หนวยงาน

มีความพึงพอใจ/ >80%
ขาว

ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
บอยครั้ง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดอยางสมบูรณ

(8) ตอองคกรดานการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกร

การดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุเปาหมายที่
กําหนด

ถูกเลิกจางออกจากงาน และ
อันตรายตอรางกายและชีวิต
โดยตรง
มีการสูญเสียทรัพยสินอยาง
มหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต

มีความพึงพอใจ/ >40-60% หรือ มีความพึงพอใจ/>20-40% หรือ
3 ขาว
4 ขาว

มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ >5
ขาว

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แต ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
บางสวนและสามารถปฏิบัติงาน
ไมกอใหเกิดความเสียหายให
และกอใหเกิดความเสียหายให
ไดตามความเหมาะสม
องคกร
องคกรเล็กนอย

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด และกอใหเกิดความ
เสียหายใหกับองคกรอยางรุนแรง

หรือ 1 มีความพึงพอใจ/ >60-80%
หรือ 2 ขาว

(7) ตอองคกรดานการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิต
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน
และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม
ไมไดขึ้นเงินเดือน
เหมาะสม

บรรลุเปาหมายที่กําหนด การ ไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดเพียง
ดําเนินงานเพียงบางสวนยังพบ
เล็กนอย แตการดําเนินงาน
ขอผิดพลาดหรือมีปญหาอุปสรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด มี
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป ปญหาอุปสรรค และไมเปนไปตาม
ตามเปาหมายที่กําหนดเล็กนอย
เปาหมายที่กําหนด เกิดผล
เสียหายตอองคกรอยางมาก

D:\งานประกันคุณภาพ\ประกันคุณภาพ ป 60\ความเสี่ยง 60\ความเสี่ยงการเงิน พัสดุ.xlsx\หลักเกณฑพิจารณาระดับความเสี่ยง

การกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการ
หนวยงาน/ผู ระยะเวลา
ปองกัน/แกไข/ลด
ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
ผลกระทบความเสี่ยง
ดําเนินงาน สงหนังสือ
สํานักทะเบียน ภายใน 1 เดือน
Treat ทําหนังสือ
เชิญและแบบ ประชาสัมพันธไปยัง และ
ตอบรับเขา หนวยงานที่เกี่ยวของ ประมวลผล/
รวมโครงการ เพื่อใหเขารวม
หัวหนา
ไปยัง
โครงการ
โครงการ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

การสื่อสาร

ประเด็นความเสี่ยง
การควบคุม
(ประเด็นยอย ความเสี่ยง
ที่มีอยู
(ถามี)

วิธีการสื่อสาร/
กลุมเปาหมาย

จํานวนผูเขารวม
โครงการ ไมครบ
ตามที่กําหนดไว

แจงใหหัวหนา
โครงการ
รับทราบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

การติดตามผล
หลักฐาน/
ตัวชี้วัด
รอยละของ
ผูเ ขารวม
โครงการ

ปญหาและ
อุปสรรค

วิธีการติดตาม
ตรวจสอบ
จํานวนแบบ
ตอบรับที่
สามารถเขารวม
โครงการได

ภาระงานของ
ผูเ ขารวม
โครงการมี
จํานวนมากทํา
ใหไมสามารถ
เขารวม
โครงการได

-แนวทางการจัดการความเสี่ยงใหระบุตามแนวทาง 4T ดังนี้ 1. Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง 2. Transfer การโอนหรือกระจาย 3. Treat การลดหรือควบคุม และ 4. Take การยอมรับ
-ระดับโอกาส และระดับผลกระทบ ใชแนวทางตามหลักเกณฑพิจารณาระดับความเสี่ยง
-ระดับความเสี่ยงใหระบุเปนขอความโดยพิจารณาจาก LxC และ Risk Matrix
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แผนการบริหารความเสี่ยง

K

หนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ยุทธศาสตรที่ : 2 มีกระบวนการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผลที่ถูกตอง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหารจัดการการเบิกจายประชุมสัมมนา
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจํานวนครบตามที่กําหนด
โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยความเสี่ยง
โครงการ
เพื่อใหผูเขารวมโครงการมี
จํานวนผูเขารวมโครงการ บุคคลที่เปนกลุมเปาหมายของ
การบริหารจัดการ
จํานวนครบตามที่กําหนด
ไมครบตามที่กําหนดไว
โครงการไมใหความสนใจหรือไม
การเบิกจาย
ทราบการประชาสัมพันธใหเขา
ประชุมสัมมนา
รวมโครงการ

การจัดการความเสี่ยง

กําหนดการเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

treat = นําขอมูลสถิติผูเขารวม
30 กันยายน 2560
โครงการใหสํานักเพื่อพิจารณาปรับ ผูรับผิดชอบ : สทป.
รูปแบบการจัดกิจกรรมของ
โครงการตางๆใหตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายของ
โครงการ
treat = ทําการประชาสัมพันธให
กลุมเปาหมายของโครงการให
รับทราบผานชองสื่อตางๆ เชน
หนังสือประชาสัมพันธ เว็บไซต
ประชาสัมพันธ โปสเตอร
ประชาสัมพันธ เปนตน

หมายเหตุ

การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ฝาย/แผนก: ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
วัตถุประสงค/ เปาหมายของหนวยงาน
เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ เพิ่มขึ้นจากปที่ผา นมา 10%
ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

ปจจัยเสี่ยง

1. การดําเนินงาน(การใหบริการ)

การสื่อสารระหวางผูรับบริการและผูใหบริการไมชัดเจน

2. การดําเนินงาน(เวลา)

เจาหนาที่มีภาระงานมาก

3. การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ(ขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ มหาวิทยาลัย)

1. เจาหนาที่และนักศึกษาขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาฟองรองการดําเนินงานตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

4. ดานนโยบาย
5. การดําเนินงาน(คํารองหาย)

นโยบายผูบริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
1. เจาหนาที่ขาดความรอบคอบ
2. นักศึกษาสงคํารองไมตรงจุดที่หนวยงานกําหนด

การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)
ฝาย/แผนก: ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

ปจจัยเสี่ยง

รายละเอียดความสูญเสีย

การสื่อสารระหวางผูรับบริการและผู
ใหบริการไมชัดเจน

1.1 ผูร ับบริการไดขอมูลที่ไมถูกตอง

เจาหนาที่มีภาระงานมาก

โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ (I) (L) X(I)
ความเสี่ยง (L)

ความเสี่ยงที่ คะแนนลําดับ
เกินระดับที่ ความสําคัญ
ยอมรับได
ความเสี่ยง

3

3

9

3

2.1 ทําใหปฏิบัติงานไดไมทันเวลา

2

2

4

6

เจาหนาที่และนักศึกษาขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

3.1 ผูรับบริการไดขอมูลที่ไมถูกตอง

4

4

16

1

3.2 ผูใ หบริการไมสามารถใหขอมูลที่ถูกตองแก
ผูร ับบริการ

3

2

6

4

นักศึกษาฟองรองการดําเนินงานตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

4.1 มหาวิทยาลัยและหนวยงานเสียชื่อเสียง

1

4

4

5

นโยบายผูบริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลง 4.2 ผูปฏิบัติงานปรับกระบวนการทํางานไมทัน
ตามนโยบายของผูบริหาร
บอยครั้ง

3

4

12

2

เจาหนาที่ขาดความรอบคอบ

3

1

3

6

2

1

2

7

5.1 นักศึกษาไดรับความเสียหาย

นักศึกษาสงคํารองไมเปนไปตามจุดที่ใหบริการ 5.2 เจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดทันตาม
กําหนดเวลา

Risk Map

5

4.1

4.2

3.1

4
1.1

ผลกระทบ
3
2.1

3.2

5.2

5.1

2

1
1

2

3
โอกาส

4

5

Likelihood

ผลกระทบ (C)

แสดง Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C)
5
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6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

โอกาส ( L )

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง
การพิจารณา

ระดับคะแนน
1=นอยมาก

1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ

10%
5 ปตอครั้ง

2=นอย

3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง
หรือบอยๆ

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

20%
2-3 ปตอครั้ง

50%
1 ปตอครั้ง

70%
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง

80%
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา

> 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท
การละเมิดขอกฎหมายที่สาคัญ

> 10 ลานบาท
การฟองรองดาเนินคดีและ
เรียกรองคาเสียหายที่สาคัญ ซึ่ง
เปนคดี ที่สาคัญมากรวมถึงการ
ฟอสํงราอเร็งที
่เกิดจากการรวมตั
จตามแผน
1 – 60 %วกัน

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความ
เสี่ยง (Consequences: C/Impact:I)
(1) ตอองคกรและการเงิน
(2) ตอนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

ไมเกิน 10,000 บาท
การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่ไมมีนัยสาคัญ

> 10,000 – 50,000 บาท
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
การละเมิดขอกฎหมายที่ไมมีนัย การฝาฝนกฎขอกฎหมายที่สาคัญ
สาคัญ
ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การดาเนิ
นคดีและ/หรื
สําเร็จตามแผน 81 – 90 %
สําเร็จตามแผน
71 อ–เรี80ยกร%อง

(3) ตอองคกรดานความสําเร็จของแผน
(4) ตอพนักงาน/บุคลากร

สําเร็จตามแผน 91-100%
ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ
ครั้ง

(5) อันตรายตอชีวิต/ความปลอดภัย

มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไม การสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มี มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ
มีการบาดเจ็บรุนแรง
การบาดเจ็บรุนแรง
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน

(6) ผลกระทบตอภาพลักษณของ
หนวยงาน

มีความพึงพอใจ/ >80%
ขาว

ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
บอยครั้ง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดอยางสมบูรณ

(8) ตอองคกรดานการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกร

การดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุเปาหมายที่
กําหนด

ถูกเลิกจางออกจากงาน และ
อันตรายตอรางกายและชีวิต
โดยตรง
มีการสูญเสียทรัพยสินอยาง
มหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต

มีความพึงพอใจ/ >40-60% หรือ มีความพึงพอใจ/>20-40% หรือ
3 ขาว
4 ขาว

มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ >5
ขาว

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แต ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
บางสวนและสามารถปฏิบัติงาน
ไมกอใหเกิดความเสียหายให
และกอใหเกิดความเสียหายให
ไดตามความเหมาะสม
องคกร
องคกรเล็กนอย

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด และกอใหเกิดความ
เสียหายใหกับองคกรอยางรุนแรง

หรือ 1 มีความพึงพอใจ/ >60-80%
หรือ 2 ขาว

(7) ตอองคกรดานการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

สําเร็จตามแผน 61 – 70 %
ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิต
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน
และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม
ไมไดขึ้นเงินเดือน
เหมาะสม

บรรลุเปาหมายที่กําหนด การ ไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดเพียง
ดําเนินงานเพียงบางสวนยังพบ
เล็กนอย แตการดําเนินงาน
ขอผิดพลาดหรือมีปญหาอุปสรรค
เปนไปดวยความเรียบรอย

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด มี
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป ปญหาอุปสรรค และไมเปนไปตาม
ตามเปาหมายที่กําหนดเล็กนอย
เปาหมายที่กําหนด เกิดผล
เสียหายตอองคกรอยางมาก

D:\งานประกันคุณภาพ\ประกันคุณภาพ ป 60\ความเสี่ยง 60\ความเสี่ยงนักวิชาการศึกษา.xlsx\หลักเกณฑพิจารณาระดับความเสี่ยง

การกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
การควบคุม
ที่
ความเสี่ยง
(ประเด็นยอย (ถามี)
ที่มีอยู

แผนการบริหารความเสี่ยง

การสื่อสาร

หนวยงาน/ผู ระยะเวลา วิธีการสื่อสาร/
แนวทางการ
ปองกัน/แกไข/ลด ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ กลุมเปาหมาย
ผลกระทบความ
พ.ย.59-พ.ย.60 หนังสือเวียน/
การปฏิบัติ มีการ
Treat
= จัดอบรม สํานัก
1 เจาหนาที่และ
บุคลากรสํานัก
ถายทอด
สรางความรูความใจ ทะเบียน/
นักศึกษาบางสวนขาด ตามกฏ
ทะเบียนและ
หัวหนา
ระเบียบ
ประสบการณ เกี่ยวขอบังคับ
ความรู ความเขาใจ
นักศึกษา
สํานักงาน
ระเบียบ
เกี่ยวกับขอบังคับ
เว็บไซต/บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ระเบียบ มหาวิทยาลัย
สํานักทะเบียน
Treat = จัดทําคูมอื /
และนักศึกษา
เอกสารเผยแพร
สําหรับนักศึกษา
และบุคลากร

การติดตามผล

หมายเหตุ

หลักฐาน/ วิธีการติดตาม ปญหาและ
ตัวชี้วัด
อุปสรรค
แบบทดสอบ/
ผลคะแนน
ระหวางกอน
อบรมและ
หลังอบรม

ประเมินผล
โดยการ
ทดสอบทุก 3
เดือน

- บุคลากร
บางสวนไม
สามารถเขา
รวมอบรมได

ที่

ประเด็นความเสี่ยง
การควบคุม
ความเสี่ยง
(ประเด็นยอย (ถามี)
ที่มีอยู

2 นักศึกษาฟองรองการ นโยบาย
ดําเนินงานตาม
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

3 การสื่อสารระหวาง
ผูร ับบริการและผู
ใหบริการไมชัดเจน

หมายเหตุ

-

ดําเนินงาน มีการจัดทํา
คูมือ
ปฏิบัติงาน

แผนการบริหารความเสี่ยง

การสื่อสาร

หนวยงาน/ผู ระยะเวลา วิธีการสื่อสาร/
แนวทางการ
ปองกัน/แกไข/ลด ที่รับผิดชอบ ดําเนินการ กลุมเปาหมาย
ผลกระทบความ
Transfer
=
มหาวิทยาลัย/ ส.ค.59-ก.ค.60 การประชุมชี้แจง
บุคลากรปฏิบัติ
อธิการบดี
โดยผูบริหาร
หนาที่ตาม
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย แต
หากเกิดปญหาใน
บางกรณี ใหอยูใ น
ดุลพินิจของ
ผูบ ริหารระดับสูง
Treat = จัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เทคนิคการ
ใหบริการที่ดี

ส.ค.59-ก.ค.60 หนังสือเวียน/
สํานัก
ทะเบียน/
บุคลากรสํานัก
ทะเบียน
บุคลากรใน
สํานักทะเบียน
ทุกคน

การติดตามผล

หลักฐาน/ วิธีการติดตาม ปญหาและ
ตัวชี้วัด
อุปสรรค
หนังสือ
ฟองรองของ
นักศึกษา
และหนังสือ
ชี้แจงของ
หนวยงาน

ติดตามจาก
หนังสือชี้แจง

-ระดับความเสี่ยงใหระบุเปนขอความโดยพิจารณาจาก LxC และ Risk Matrix

-

เทคนิคการ ผลการ
- บุคลากร
ใหบริการที่ดี ประเมินความ บางสวนไม
พึงพอใจ
สามารถเขา
รวม
แลกเปลี่ยน
เรียนรูได

-แนวทางการจัดการความเสี่ยงใหระบุตามแนวทาง 4T ดังนี้ 1. Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง 2. Transfer การโอนหรือกระจาย 3. Treat การลดหรือควบคุม และ 4. Take การยอมรับ
-ระดับโอกาส และระดับผลกระทบ ใชแนวทางตามหลักเกณฑพิจารณาระดับความเสี่ยง
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10
แผนการบริหารความเสี่ยง

K

หนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ยุทธศาสตรที่ : 3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
วัตถุประสงค : เพื่อใหผรู ับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ เพิ่มขึน้ จากปที่ผานมา 10%
โครงการ/กิจกรรม/
วัตถุประสงคโครงการ

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู

การพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน : 1.
การสื่อสารระหวาง
การใหบริการ
แลกเปลี่ยน
ผูรับบริการและผูใหบริการ
ประสบการณการ
ไมชัดเจน
ใหบริการ
2. จัดทําคูมอื ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค : เพื่อให
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการใหบริการ
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
10%

ปจจัยความเสี่ยง
เจาหนาที่และ
นักศึกษาบางสวน
ขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ขอบังคับ ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

การจัดการความเสี่ยง
Treat = จัดอบรมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ
และ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
แกผใู หบริการ
Treat = จัดทําคูม ือ/เอกสาร
เผยแพร สําหรับนักศึกษาและ
บุคลากร
Take = รับทราบนโยบายของ
ผูบริหาร
Treat = จัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเทคนิคการใหบริการที่ดี

กําหนดการเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
1. หนังสือเวียน/บุคลากร
สํานักทะเบียนและนักศึกษา
เว็บไซต/บุคลากรสํานัก
ทะเบียนและนักศึกษา
ผูรับผิดชอบ : พ.ย.59พ.ย.60
2.การประชุมชีแ้ จงโดย
ผูบริหาร
ผูรับผิดชอบ :ส.ค.59-ก.ค.
60
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