แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2563

สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ก

คํานํา
สํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เป น หน ว ยงานที่
สนับสนุนการดําเนินงานการบริการวิชาการของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสรางรายไดดวย
กิจการจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จากหนาที่ดังกลาวสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได จึงให
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงสามารถเปนเครื่องมือที่ชวยให
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ บรรลุเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใตการบริหารปจจัย การควบคุมกิจกรรม และกําหนดกระบวนการ
ดําเนินงานตางๆ โดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาแนวทางลด/ปองกันความเสียหายในการทํางานแตละขั้นตอนไวลวงหนา 2)
จัดแนวทางชวยเสริมรวมกับการทํางานใหภาระงานที่ปฏิบัติการอยูเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 3)
ปองกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปญหาที่จะเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน สํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายไดไดพิจารณาคาดการณโครงการตาง ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายจากระดับความเสี่ยงและขนาด
ของความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยูในระดับสูงใหอยูในระดับที่สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ และพรอมในการดําเนินงานใน
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
ประวัติความเปนมา

ที่ผานมางานบริการวิชาการ ไดดําเนินการในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย/สํานัก และมี
การรวบรวมเปนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
เปนผูรับผิดชอบ ตอมาในป พ.ศ.2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ
2552 เรื่อง จัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2552
ไวดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งในโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีงานบริการวิชาการเปนองคกรหนึ่งที่มีภาระงานที่
รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย และแบงงานตามภารกิจ ดังนี้
1. หนวยวางแผนและประเมินผลงานบริการวิชาการ
2. หนวยสนับสนุนและบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. หนวยขอมูลสารสนเทศ
4. หนวยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและฝกอบรม
5. หนวยจัดการความรูดานบริการวิชาการ
6. หนวยพัฒนาเครือขายองคการการบริการวิชาการ
และ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี คํ า สั่ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ปฏิบัติหนาที่โดยมีผูชวยศาสตราจารยดรุณี ชัยมงคล เปนรองผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝายงานบริการวิชาการ มีตัวแทนบุคลากรของคณะ/ศูนย/สํานัก เปนคณะกรรมการ
รวม และมีการบรรจุพนักมหาวิทยาลัย คือ นางสาววาสนา ฤกษอุดม ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ประจํางานบริการวิชาการ และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ประจํางานบริการ
วิชาการ
ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางาน และมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานประจําบริการวิชาการ โดยรองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ เปนหัวหนางาน
บริ ก ารวิ ช าการ และมี ผู ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า บริ ก ารวิ ช าการ ดั ง นี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.รั ช นี ว รรณ
บุญอนนท อาจารยประพล จิตคติ นางวาสนา มณีโชติ และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ตอมามีมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ ใหจัดตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดขึ้น ซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล เปนผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และมีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร เปนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ฝายบริการ
วิชาการแกสังคมและทองถิ่น และอาจารยสุภาภรณ หมั่นหา เปนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ฝายจัดหารายได ในป 2562 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ฝายบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น เปน ดร.วิชุรา วินัยธรรม ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
เมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
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วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
วิสัยทัศน
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเปนหนวยงานสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
พันธกิจ
1. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนทองถิ่นและสังคม
2. บริหารและจัดหารายไดจากทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การบริหารจัดการการใหบริการวิชาการและจัดหารายได
2. การหนุนเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน
3. การยกระดับความสามารถของกําลังแรงงานและผูสูงวัยในทองถิ่น
เปาประสงค
1. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมีการบริการวิชาการและจัดหารายไดที่ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และมุงสู Thailand 4.0
2. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ กําลังแรงงาน
และผูสูงวัยในทองถิ่น
กลยุทธ
1. เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหารายไดอยางมืออาชีพ
3. หนุนนําระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรู
ดานการบริการวิชาการไปใชประโยชน
4. พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
5. เสริมสรางชุมชนตนแบบใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
6. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

62000

ที่ตั้ง
อาคาร KPRUHOME ชั้น 1 เลขที่ 69 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 055-706555 ตอ 7907
โทรสาร 055-706518
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สวนที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได
2. นโยบาย วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการกําหนด
ผูรับผิดชอบ
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได จัดใหมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยง โดยทางสํานั ก
ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการเกี่ยวกับความสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายไดเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก รองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได เปนกรรมการดําเนินการภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของผูอํานวยการสํานัก โครงสราง
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีลักษณะดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
ผูอํานวยการสํานัก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสํานัก
แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได มี ก ารกํ า หนดขอบเขต/กรอบแนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ยง และวัฒนธรรมองคกร ดวยการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเปนกลยุทธที่ตอเนื่อง
และเปนแบบบูรณาการ
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1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อใหสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยการบริหารการควบคุมภายในปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ
เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ตามกลยุทธที่สําคัญ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
1.1 ใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองคกร โดยมีการจัดการอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
1.2 ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เปนระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร
1.3 ใหมีการติดตามประเมินผล การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
1.4 ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการที่ดี
1.5 ใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ

เพื่อ

2. วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมวี ัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ควบคุมไดและตรวจสอบได
2.2 มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามกลยุทธ
2.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
2.4 ใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลงและระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
3. หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบหลักของผูที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมแตละระดับมีดังตอไปนี้
ผูเกี่ยวของ
กรรมการอํานวยการ

หนาที่และความรับผิดชอบ
- อํานวยการ เสนอแนะใหความเห็นและคําปรึกษาในการดําเนินงาน
จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
- ควบคุม และกํากับดูแลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงใหบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจการจัดตั้งองคกร
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ผูเกี่ยวของ
หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักและตามคําของบประมาณ
- อํานวยการเสนอแนะใหความเห็นและคําปรึกษาในการดําเนินการ
ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
- ศึกษาทําความเขาใจกับการบริหารความเสี่ยง
- ใหความรูกับบุคลากรใหมในภาควิชา/สาขาวิชา
- ระบุปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง
- จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง
- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประชาสัมพันธแผนบริหารความเสี่ยง
- จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงของฝายบริการวิชาการ/ฝายการจัดหา
รายได รวมทั้งติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
- ติดตามความกาวหนาและรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอํานวยการ

ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 มาพิจารณา
- ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดอันดับ (RM1)
- การบริหารความเสี่ยง (RM 2)
นําสงขอมูลความเสี่ยงสูง สูงมาก
(RM2) ใหมหาวิทยาลัย เพื่อเขา
สูขั้นตอนการจัดทําแผนระดับ
มหาวิทยาลัย

จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ 2563
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2563

แกไข
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวทางการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดกําหนดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินภารกิจและการบริหารจัดการของสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ตามสภาพแวดลอมของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เพื่อการจัดการความเสี่ยง
โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวนี้จะสําเร็จได ตองมีการสื่อสารใหฝายบริการวิชาการและฝายจัดหารายไดในสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได เกิดความรู ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน โดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เปน 5 กระบวนการ ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
2. การระบุเหตุการณความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การตอบสนองความเสี่ยง
5. การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังตอไปนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงเพื่อชวย
ในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบไวจะสามารถ
บงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดยอมรับ เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก
1.1 สรางความเขมแข็งของบุคลากรและการวิจัย
1.2 พัฒนาเครือขายทางวิชาการ
1.3 เรงรัดการสรางภาพลักษณ
1.4 พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียน
2. การระบุเหตุการณความเสี่ยง
เป น การระบุ ค วามเสี่ ย งที่ ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป าหมายขององค ก ร
ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได รวมทั้งสอดคลองกับ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดกําหนดกรอบประเด็น
ความเสี่ยง จําแนกไดเปน 5 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยไดจําแนกประเด็นความเสี่ยงยอยที่คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหฝาย
บริการวิชาการ ฝายจัดหารายได และฝายสํานักงาน ไดดําเนินการดังนี้
2.1 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
2.2 ความเสี่ยงดานบุคลากร
2.3 ความเสี่ยงดานทรัพยากร
2.4 ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก
2.5 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
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3. การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีความหมายเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหาร
ความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของ
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกัน จากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความ
รุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอม
ใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบัน
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงไดถูกกําหนดใหอยูภายใตพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2) สรางองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวา เหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
3.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of risk)
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจะตองกําหนดเกณฑขึ้น
ซึ่งสามารถกําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอม
ในสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝายบริหาร
ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
3.1.1 ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดที่
เหตุการณจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร พิจารณาจากสถิติการเกิดความ
เสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปจจุบัน หรือการคาดการณ
ลวงหนาถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
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โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแกสูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยมาก (1) โดยแบง
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) เปนเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) เปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตา ง ๆ (เชิงปริมาณ)
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
5
สูงมาก
4

สูง

3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตา ง ๆ (เชิงคุณภาพ)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุก
5
สูงมาก

1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง

4

สูง

ปานกลาง
นอย

1 ปตอครั้ง
2-3 ปตอครั้ง

3
2

ปานกลาง
นอย

นอยมาก

5 ปตอครั้ง

1

นอยมาก

ครั้ง
มีโอกาสในการเกิดคอนขาง
สูงหรือบอย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ
ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจาก
เหตุการณ ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะ
หมายถึงความเสียหายที่เกิดกับองคกร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลคาความเสียหายที่มีตอ
องคกรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สามารถแบงระดับของผลกระทบออกเปน 5 ระดับ ไดแก สูงมาก
(5) สูง (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยมาก (1) โดยแบงผลกระทบ (Impact : I) เปนเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลกระทบ (Impact : I) เปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(เชิงปริมาณ)
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
>10 ลานบาท
4

สูง

3

ระดับ
5

> 2.5 แสนบาท-10 ลานบาท

4

ปานกลาง

> 50,000 – 2.5 แสนบาท

3

2

นอย

>10,000 – 50,000 บาท

2

1

นอยมาก

ไมเกิน 10,000 บาท

1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บ
ถึงแกชีวิต
สูง
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นพักงาน
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นหยุดงาน
นอย
มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บ
รุนแรง
นอยมาก
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บ
รุนแรง

3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของและปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซึ่งการประเมินระดับความ
เสี่ยงสามารถคํานวณไดจากสูตร ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ D = L x I
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กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย

ภาพที่ 2 การวิเคราะหระดับความเสี่ยงจากการประเมินระดับความเสี่ยง
3.1.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไป
เพื่อการคาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอน ที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงคได โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
ตารางที่ 3 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม
คุมคาในการจัดการหรือปองกันหรือเปนความเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ขององคกร คือ มีสาเหตุจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได แตการ
เลือกบริหารความเสีย่ งดวยวิธีนี้ตอ งมีการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอโดย
การตรวจสอบหรือสอบทานทุกๆ ระยะกี่วัน /เดือน/ ไตรมาส
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดความเสี่ยงจากปจจัย
ภายในที่หนวยงานสามารถควบคุมได โดยใชวิธีควบคุมจากภายในองคกร เชน
การปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบกระบวนการ/ วิธีการทํางานใหม
เปนตน หรือนํากลยุทธหรือมาตรการหรือการกําหนดหลักเกณฑเพือ่ ลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได เชน การจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคูม ือการปฏิบัติงาน
การจัดประชุมติดตามงาน เปนตน

ศัพทที่นิยมใชทั่วไป แนวคิด 4 T
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Acceptance
(Accept)

Risk Reduction
(Control)

Take

Treat
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วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง กรณีที่เปนความเสีย่ งที่
คาดหวังเดาไมถึงหรือปองกันไดยาก หนวยงานอาจกระจาย หรือถายโอน
ความเสีย่ ง ใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทํา
ประกันภัย/ การประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกันภัย หรือที่อาจเกิดจาก
ความไมชํานาญงานของบุคลากรในหนวยงาน จะจัดจางบริษัทภายนอก
(Outsource) มาจัดการงานบางอยางแทน เชน งานทําความสะอาด งาน
รักษาความปลอดภัย
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง กรณีที่ความเสี่ยงนั้นยอมรับไมได การ
จัดการความเสีย่ งไมอยูในเงื่อนไขของการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงที่มี
ความเสีย่ งสูง และหนวยงานไมอาจรับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นไดจึงตอง
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคในการดําเนินงานหรือหยุดดําเนินการ
หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพทที่นิยมใชทั่วไป แนวคิด 4 T
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

4. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง สามารถทําได 2 วิธี คือ ใชวิธีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ งในแต ล ะกิ จ กรรมในระหว างดํ า เนิ น การ หรื อใช วิ ธี การประเมิ น
แยกต า งหากมุ งเน น โดยตรงที่ ประสิ ทธิผ ลของการบริหารความเสี่ย งขององคกรและทําใหมีโอกาสได
พิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมที่ตอเนื่อง โดยการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดความผิดพลาด
หรื อพบโอกาสในการพัฒ นาให ดีขึ้นเพื่ อการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรจะตองมีการรายงานผลให
ผูบริหารทราบ

ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ปพ.ศ. 2562
2. ประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเพื่อ
2.1 นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ จากการประชุม มาสูการปรับแผนการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักฯ
2.2 วิเคราะหความเสี่ยง 1) ดานนโยบายหรือกลยุทธ (S) 2) ดานการเงิน (F) 3) ดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ (L) 4) ดานการปฏิบัติงาน(O)
2.3 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2.2 ตามแบบฟอรม RM 2 และ RM 2-1
3. บุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดผูรับผิดชอบจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และจัดสงใหสํานักฯ เพื่อรวบรวมสงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
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4. บุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนและสงผล
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ตามแบบฟอรม RM-3 จัดสงใหสํานักฯ เพื่อรวบรวมสงสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. ประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเพื่อติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงตามแผนรอบ 6 เดือน แลวรายงานผลตามแบบฟอรม (RM-4) จัดสงให
สํานักฯ เพื่อรวบรวมสงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
พรอมรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก ประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายไดผูรับผิดชอบเพื่อติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงตามแผนรอบ 9
เดือน หรือ 12 เดือน แลวรายงานผลตามแบบฟอรม (RM-4) พรอมดําเนินการสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินตามแบบฟอรม (RM-5) เพื่อรวบรวมสงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา แลว
รายงานตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อรับขอเสนอแนะตอไป

12
ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
กิจกรรมดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับสานัก
2. ประชุมกรรมการพิจารณาการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
และ วางแผนจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปงบประมาณ 2563
3. รวมรวม สรุป วิเคราะหขอมูลจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563

ป 2562
พย
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

ป 2563
พค

มิย

กค

สค

กย

ผูรับผิดชอบ
ผอ.สํานัก
ผอ.สํานัก
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสํานักฯ
หน.สํานัก
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสํานักฯ
ผอ.สํานัก
หน.สํานัก
หน.สํานัก

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสํานักฯ
ผอ.สํานัก
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- สงแผนบริหารความเสี่ยงสํานัก ปงบประมาณ 2563 ใหมหาวิทยาลัย
- ประชุม เพื่อพิจารณา ราง แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563
- เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563
o เสนอแผนฯตอที่ประชุมผูบริหาร
o เสนอแผนฯตอที่ประชุมกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
4. ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563
- ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ตอที่ประชุมกรรมการ
สํานัก
- ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ตอที่ประชุมกรรมการ
สํานัก
* หมายเหตุ : สําหรับการรายงานรอบ 9 เดือน ใหประเมินตอจากรอบ 6 เดือน แลว
เสนอมหาวิทยาลัย รวมกับรายงานรอบ 12 เดือน
5. รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 ตอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
- สานักรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 ตอ
คณะกรรมการสํานัก และอธิการบดี
- รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 ตออธิการบดี
และสภามหาวิทยาลัย
6. จัดทํารายงานการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 นําเสนอประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ตค
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สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
แผนภูมิแสดงแนวทางการบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ

1. การกําหนดสภาพแวดลอม
(Establish the Context)

2. การระบุเหตุการณความเสีย่ ง
(Risk Identiification)

การดําเนินการ/กิจกรรม

แตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและสภาพแวดลอม
1) ศึกษาภาพรวมของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
2) กําหนดวัตถุประสงค
3) กําหนดและมอบหมายความความรับผิดชอบ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อดําเนินการระบุความเสี่ยง ปจจัยเสีย่ ง
- การระดมสมอง (brainstroming)
- ใชขอมูลในอดีต (past data)
- ใชรายการตรวจสอบ (checklist) เชน จาก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
- การวิเคราะหความผิดพลาดของมนุษย
(Human Error Analysis)
- วิเคราะหระบบงาน (Work System
Analysis)

3. การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Analysis)

4. การประเมินผลความเสี่ยง
(Risk Analysis)

5. การจัดการความเสี่ยง
(Risk Treatment)

6. การติดตามผล
(Monitoring)

จําแนกประเภท
(1) ความเสี่ยงเชิงนโยบาย
(2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
(3) ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก

วิเคราะหความเสี่ยง
(1) ประเมินโอกาส (Likelihood : L)
(2) ผลกระทบ (Impact : I)
(3) ประเมินความเสี่ยง (1-25)
(4) จัดลําดับความเสี่ยง
(5) แผนภูมิความเสีย่ ง (Risk Map)

ตามแบบRM1
จัดทําแผนภูมิความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

- ยังไมมีมาตรการยอมรับ
- มาตรการทีม่ ีอยูไมเพียงพอ ตองหามาตรการใหมรองรับ
- ทํามาตรการเดิม แตตองเพิ่มความเขมขนในการดําเนินงาน
- มาตรการดีอยูแลวไมตองทําอะไรเพิ่มเติม
จัดการความเสี่ยง
4T’s Strategies
- Take : การยอมรับความเสี่ยง
- Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง
- Transfer : การกระจาย/โอนความเสีย่ ง
- Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

- จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
- กําหนดมาตรการการควบคุม
- มอบหมายผูรับผิดชอบ
- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
(1) รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานผูบริหารระดับหนวยงานตามแบบ RM2

(2) รายงานรอบ 12 เดือน

รายงานผูบริหารระดับหนวยงานและอธิการบดี
ตามแบบ RM2
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RM-1

แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร
หนวยงาน สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ปงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
งานดานกลยุทธ
งานจัดหารายได

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนใน
ทองถิ่น ใหพนเกณฑความยากจน โดยยึด
แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงดานการ
จําหนายน้ําดืม่ ของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อไมใหเกิดการรั่วไหลของเงินจากการ
จัดเก็บรายได

ตัวชี้วัด
รอยละรายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
จํานวนรายไดจากการจําหนายน้ําดื่ม
จํานวนครั้งในการจัดสงรายได

เปาหมาย
15 (รอยละ)
5,000 (บาท/วัน)
2 (ครั้ง/เดือน)

15
แบบ RM-2

แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง
งานหลักของ
ฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S

F

O

C

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

(7)

ภายใน

ผลกระทบ
ทางตรง

(8)

โอกาสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
(L)
(C)
(10)
(11)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(12)

-

L2.4=3

C2=4

12
(สูง)

-

L2.4=4

C2=4

16
(สูง)

-

L2.4=2

C2=5

10
(สูง)

ทางออม
(9)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Project : P)
งานดานกลยุทธ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนใน
ทองถิ่น ใหพน
เกณฑความยากจน
โดยยึดแนวทาง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

นางรุงทิพย มีการจัดกิจกรรม และ P1S1 รายไดครัวเรือนที่เขา
แสงสวาง สงเสริมอาชีพใหกับ
รวมโครงการมีโอกาส
ชุมชน โดยการลดตนทุน
ไมผานเกณฑความ
การผลิต
ยากจน

งานประจํา (Routine : R)
งานจัดหารายได 1. เพื่อประสัมพันธ นายขวัญ
พิกุลทอง
ชื่อเสียงดานการ
จําหนายน้ําดื่มของ
มหาวิทยาลัยฯ

1. ประสานกับบริษัทที่ R1O1 น้ําดื่มที่ออกจําหนาย
ผลิตน้ําใหตรวจสอบน้ํา
อาจมีกลิ่นและผงใน
ที่จะนํามาสงใหกบั ทาง
ขวดน้าํ ดื่ม
มหาวิทยาลัยฯ

2. เพื่อไมใหเกิดการ น.ส.พิชญนันท 2. หนวยงานแจง
ดอนไพวัลย ระเบียบการจัดเก็บเงิน
รั่วไหลของเงินจาก
คาเชาพื้นทรัพยสิน
การจัดเก็บรายได
ใหกับผูเชาสถานที่

R2O2 การจายเงินไมตรงตาม
กําหนดระยะเวลาที่
ทางหนวยงานกําหนด

/

1. การเกิดโรค
ระบาด
2. ชุมชนไมให
ความสําคัญใน
การรวม
กิจกรรม
3. เครือขาย
ความรวมมือ
ไมให
ความสําคัญ
/

/

-

การสงเสริม
การยกระดับ
รายไดไมตรง
กับความ
ตองการ

-

มีผลกระทบ สํานัก
ดานชื่อเสียงใน สูญเสีย
การจําหนาย รายได
น้ําดื่ม

รายไดของ
จํานวนเงินที่
ผูประกอบการ จัดเก็บจาก
ลดลง
รานคาเชา
พื้นที่

-

16
งานหลักของ
ฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S

F

O
(7)

C

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

ภายใน
(8)

ผลกระทบ
ทางตรง

ทางออม
(9)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Project : P)
มหาวิทยาลัยฯ
ไมครบตาม
จํานวนรานคา
เนื่องจากผูเชา
รานจะขอไป
ชําระเงินที่งาน
การเงิน

โอกาสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
(L)
(C)
(10)
(11)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(12)

17
แบบ RM 2-1
แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน ……สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได …….. ป…2563……..
งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

C
(3)

ระดับความเสี่ยง
(4)

ลําดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ที่คาดหวัง
(6)

การตอบสนองความเสี่ยง
(7)

น้ําดื่มที่ออกจําหนายอาจมีกลิ่นและผงในขวดน้ําดื่ม

L2.4=4

C2=4

16
(สูง)

1

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

การจายเงินไมตรงตามกําหนดระยะเวลาที่ทาง
หนวยงานกําหนด

L2.4=2

C2=5

10
(สูง)

3

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

รายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการมีโอกาสไมผาน
เกณฑความยากจน

L2.4=3

C2=4

12
(สูง)

2

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

18
แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามยุทธศาสตร/
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(2)

งานจัดหารายไดจากน้าํ ดื่ม

สูง

น้ําดื่มที่ออกจําหนายอาจมี
กลิ่นและผงในขวดน้ําดื่ม

การเก็บรายไดและจัดสง
เงินรายไดจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยฯ

สูง

การจายเงินไมตรงตาม
กําหนดระยะเวลาที่ทาง
หนวยงานกําหนด

ปจจัยเสีย่ ง

แนวทางตอบสนองตอ
ความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(6)

ภายใน
มีผลกระทบดานชื่อเสียงในการจําหนายน้ําดื่ม

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

ตรวจสอบน้ําทุกรอบที่บริษัทนํามา
สงถาตรวจสอบวาน้ํามีกลิ่นหรือผง
ตกคางในขวดน้ําดื่มใหสงคืนบริษัท
ทั้งหมดโดยเบื้องตน

1. อ.สุภาภรณ หมั่นหา
2. นายขวัญ พิกุลทอง
3. น.ส.พิชญนันท
ดอนไพวัลย
4. น.ส.จารุวรรณ อุดม
5. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา

ต.ค.62-ก.ย.63

ภายใน
จํานวนเงินที่จัดเก็บจากรานคาเชาพื้นที่
มหาวิทยาลัยฯ ไมครบตามจํานวนรานคา
เนื่องจากผูเชารานจะขอไปชําระเงินที่งาน
การเงิน

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

1. กําหนดระยะเวลาใหกับรานคาที่
จะไปชําระเงินเอง
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ประจําเดือนที่จา ยแตละเดือนกับ
ทางราน

1. อ.สุภาภรณ หมั่นหา
2. น.ส.พิชญนนท
ดอนไพวัลย
3. นายบดินทร สังวรินทะ
4. น.ส.ภัทรานิษฐ
เลิศกสิกรณ

ต.ค.62-ก.ย.63

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

1. จัดทําแบบสํารวจเก็บขอมูล
รายไดของครัวเรือนที่เขารวม
โครงการ
2. กําหนดประเด็นการยกระดับ
รายไดใหชัดเจนโดยการมีสวนรวม

1. ดร.วิชุรา วินยั ธรรม
2. นางรุงทิพย
แสงสวาง

ต.ค.62-ก.ย.63

ภายนอก
รายไดของผูประกอบการลดลง
โครงการบริการวิชาการ

สูง

รายไดครัวเรือนที่เขารวม
โครงการมีโอกาสไมผาน
เกณฑความยากจน

ภายใน
การสงเสริมการยกระดับรายไดไมตรงกับความ
ตองการ
ภายนอก
1. การเกิดโรคระบาด
2. ชุมชนไมใหความสําคัญในการรวมกิจกรรม
3. เครือขายความรวมมือไมใหความสําคัญ

19

ภาคผนวก

20
แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร
หนวยงาน ................................................... ปงบประมาณ ..........................
ยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ

โครงการ / กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

21
แบบ RM-2

แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง
งานหลักของ
ฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Project : P)

งานประจํา (Routine : R)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S

F

O
(7)

C

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

ภายใน
(8)

ผลกระทบ
ทางตรง

ทางออม
(9)

โอกาสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
(L)
(C)
(10)
(11)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(12)

22
แบบ RM 2-1
แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน ………………………………. …….. ป………………..
งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

C
(3)

ระดับความเสี่ยง
(4)

ลําดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยง
ที่คาดหวัง
(6)

การตอบสนองความเสี่ยง
(7)

23
แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามยุทธศาสตร/
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(2)

ปจจัยเสีย่ ง

แนวทางตอบสนองตอ
ความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(6)

