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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานมีระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ เพื่อเปนการผลักดันความสําเร็จของการจัดการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่เปนกระบวนการ ทําใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากร จึงไดนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
การดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย
หัวหินไดมี นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ตองวิเคราะห ในปงบประมาณ พ.ศ.2553คือ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานกฎหมาย ความ
เสี่ยงดาน ภาพลักษณและอัตลักษณ ความเสี่ยงเรื่องจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาล และความเสี่ยงภาวะคับขัน
จากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ทางคณะกรรมการวางระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ไดมีมติวาง
กรอบการ วิเคราะหความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
3. ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติและไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
5. ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึง การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จึงกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
2. ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. ใหมีการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงแกผูบริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
5. ใหมีการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
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การประเมินความเสี่ยง
ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ขั้นตอนหลัก

กลยุทธที่ 1 การบริการ
วิชาการเพื่อสรางโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิต
1. การจัดการความรูตาม
อัตลักษณ ของ
มหาวิทยาลั ยสูประชาคม
และสังคม
2. การบริการวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิตของ
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย

วัตถุประสงคของขั้นตอน

1.เพื่อนําความรูตาม
อัตลักษณไปเผยแพรแก
ประชาคมและสังคมเพื่อ
นําไปใชประโยชน
2.เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรูจากการใหบริการ
วิชาการในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับ
แตละกลุมเปาหมาย

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

1.1 ความรูตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยยังไมมี
การรวบรวมอยางเปนระบบ

1.1.1ไมมีคณะทํางานในการ
จัดการความรูตาม อัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนระบบ

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

3

2.1 การใหบริการวิชาการที่
ไมตรงตามความตองการ
ของประชาชน

1.2.1ไมมีการสํารวจความ
ตองการและความจําเปนของ
ประชาชนกอนที่จะทํา
โครงการบริการวิชาการ

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง
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ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง
2.2 ไมมีมาตรฐานการ
ติดตาม และประเมินผล
โครงการ

ปจจัยเสี่ยง
2.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ
ไมทราบถึงระดับในการ
ติดตามและประเมินผล
2 . 2 . 2 ยังมีการติด ตา ม
ประเมินผลโครงการไมครบ
องคประกอบทั้ง 3 ดาน
(ความพึงพอใจ ความรูความ
เขาใจ และการนํา ไปใช
ประโยชน)

โอกาส
สูง
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การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
นอย
ปานกลาง

ลําดับ
ความเสี่ยง
4
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ขั้นตอนหลัก
กลยุทธที่ 2
มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ
(Identity) โดดเดนเปนของ
ตนเอง
1. กําหนดอัตลักษณที่
ชัดเจนโดยคํา นึงถึง
รากฐานความเปนมาเพื่อ
สรางความแตกตางบน
ความเชี่ยวชาญในความ
หลากหลายของ
อุดมศึกษา

วัตถุประสงคของขั้นตอน

1.การกําหนดอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยและ
เผยแพรใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ความเสี่ยง

1 . 1 ความยั่งยืนของ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1 . 2 อัตลักษ ณของ
มหาวิทยาลัยยังไมเปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ปจจัยเสี่ยง

1.1.1 มีสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มีความเชี่ยวชาญในอัตลักษณ
เดียวกันมากขึ้น
1.1.2 สภาพแวดลอมภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลง
1.2.1 ขาดการมุงเนนการ
พัฒนาความเปนนานาชาติ
ของ อัตลักษณ

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

นอย
(2)

สูง
(4)

สูง
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ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

3

5

6

ขั้นตอนหลัก
2. จัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตรทั้งในศาสตรที่
เปนอัตลักษณ ของ
มหาวิทยาลัยและศ าสตร
อื่นใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงคของขั้นตอน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามความ
ตอ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ

ความเสี่ยง
2.1 โอกาสการทํางานของ
บัณฑิตดานสังคมศาสตร

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

2.1.1 คุณลักษณะของบัณฑิต
ไมตรงกับความตองการของ
สถานประกอบการ
2.1.2 ปริมาณบัณฑิตที่จบ
การศึกษาดานสังคมศาสตรมี
จํานวนมาก
2.1.3 ประสบการณในการ
ทํางานตามวิชาชีพของนักศึกษา
ยังไมเพียงพอ

ปานกลาง
(3)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
ปานกลาง
สูง
(3)

ลําดับ
ความเสี่ยง
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ขั้นตอนหลัก
กลยุทธที่ 3 สรางคุณคา
วัฒนธรรมไทย
1. สรางระบบกลไกใน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงคของขั้นตอน

1.เพื่อใหมีระบบและ
กลไกในการสนับสนุน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่จะทํา
ใหนักศึกษา และประชาชน
ตระหนักเห็นคุณคา
วัฒนธรรมไทย

ความเสี่ยง

1.1 การขับเคลื่อนกลไกใน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ปจจัยเสี่ยง

1.1.1 ขาดการระดมสมองจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กําหนดทิศทางและแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทําแผนงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางเปนรูปธรรม

โอกาส

ปานกลาง
(3)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

นอย
(2)

ปานกลาง

ลําดับ
ความเสี่ยง
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ขั้นตอนหลัก
2. เผยแพรวัฒนธรรม

วัตถุประสงคของขั้นตอน
2. เพื่อนําวัฒนธรรมไทย
ไปเผยแพรใ หเ ปนที่
ยอมรับในระดับอาเซียน

ความเสี่ยง
2 . 1 การสนับสนุน
งบประมาณในดานเผยแพร
วัฒนธรรมยังไมเพียงพอ

ปจจัยเสี่ยง
2 . 1 . 1 ไ มสามารถใ ช
งบประมาณแผนดินได
2 . 1 . 2 ขอจํากัดในการ
จัดลํา ดับความสําคัญและ
ความจําเปนในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

โอกาส
สูง
(4)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
ปานกลาง
สูง
(3)

ลําดับ
ความเสี่ยง
2
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ขั้นตอนหลัก
กลยุทธที่ 4 พัฒนาความ
เขมแข็งของการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ด า น
วิทยาศาสตร
1 . พัฒนาการจัด
การศึกษาในสาขาที่
เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงคของขั้นตอน

1 . เ พื่อสงเ สริมใ ห
นักศึกษามีการแสดงออก
ดานศักยภาพวิชาการและ
ดานสังคม

ความเสี่ยง

1.1รางวัล ผลงานของ
นักศึกษาที่ไดรับ ก า ร
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติยังมีนอย
1.2 อุปกรณ เครื่องมือ และ
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษา

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

1.1.1มีสถาบันการศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญในอัตลักษณ
เดียวกันจํานวนมาก

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

3

1.2.1 จํานวนนักศึกษาที่เขามา
เรียนในสาขาวิทยาศาสตรซึ่งเปน
ดานอัตลักษณมีจํานวนมาก

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

3
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ขั้นตอนหลัก
กลยุทธที่ 5 การสราง
และนําองคความรูไปใช
ใหเกิดประโยชน
1 . กํา ห น ด ทิศ ท า ง
งานวิจัยเพื่อสงเสริม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
และเพื่อสังคม
2. การเผยแพรและนํา
ผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

วัตถุประสงคของขั้นตอน

1.เพื่อใหมีงานวิจัย งาน
สรางสรรควิชาการ และ
การสรางนวัตกรรมใน
สาขาที่เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. เพื่อใหสามารถนํา
งานวิจัยไปตีพมิ พ
เผยแพร และการใช
ประโยชนในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1.1 ผูทําวิจัยยังขาดความรู
ความเขาใจในศาสตรที่
เกี่ยวของกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

1.1.1 ผูทําวิจัยยังไมใหความ
สนใจและไมมีควา มรู
เพียงพอในการทําวิจัย

2.1 ผลงานวิจัยบางเรื่องยัง
ไมมีการตีพิมพ แ ล ะ
เผยแพร

2.1.1 ผูทําวิจัยไมมีความเขาใจใน
มาตรฐานการตีพิมพและเผยแพร
2.1.2 ผูทําวิจัยทํางานวิจัยตาม
ภาระงาน

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

11
ลําดับ
ความเสี่ยง

นอย
(2)

สูง
(4)

สูง

2

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

3

11

12

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง
2.2 การนําผลงานวิจัยไปใช
ป ระโยชนยังไ มเปนรูปธรรม
ทําใหไมสามารถ
นํามานับเปนผลงานของ
มหาวิทยาลัยได

ปจจัยเสี่ยง
2.2.1 คุณภาพของงานวิจัยไม
สามารถนําไปใชประโยชน
ได
2.2.2 ผูทําวิจัยไมทราบเกณฑ
การนํา ผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนได

โอกาส
ปานกลาง
(3)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
ปานกลาง
สูง
(3)

ลําดับ
ความเสี่ยง
3

12

13

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

กลยุทธที่ 6 การบริหาร
จัดการเชิงพลวัต
1.เพื่อใหมีระบบกลไกใน
1. สรางระบบกลไก
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง บริหารงานบุคคลที่
สนับสนุนและสอดรับกับ
อยางยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง

1.1 รูปแบบและผลงานใน
ดานการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยยังไมปรากฏ
ชัดเจน

ปจจัยเสี่ยง

1.1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ
มีหลายหนวยงานและยังขาด
การประสานงานที่ดี
1.1.2 เปนการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธในปแรก ดังนั้น
การดําเนินงานจะเปนแบบ
คอยเปนคอยไป
1.1.3 ความเขาใจในการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรยัง
มีนอย

โอกาส

นอย
(2)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

นอย
(2)

ปานกลาง

ลําดับ
ความเสี่ยง

4
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2 . ปรับระบบและ
โครงสรางภายในเพื่อ
พัฒนาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

2 . เ พื่อใ หมีร ะ บ บ
บริหารงานที่มีความ
คลองตัวและสามารถ
บริหารในสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได

2 . 1 ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานมีมาก

2.1.1 การกระจายอํานาจยัง
ไมทั่วถึงทุกระดับ
2.1.2 ลําดับขั้นตอนในการ
ทํางานซ้ําซอน
2.1.3 ผูที่จะรับมอบอํานาจยัง
ไมมีความชัดเจนในบทบาท
หนาที่ ที่ไดรับ

ปานกลาง
(3)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
นอย
ปานกลาง
(2)

3. มุงเนนคุณภาพในการ
ดําเนินงานของแตละ
หนวยงาน

3. เพื่อใหหนวยงานมีการ
ดําเนินงานที่มีคุณภาพทั่ว
ทั้งองคกร

3.1 ประสิทธิภาพการ
ทํา งานลาชา เกิดความ
ผิดพลาด และสูญหาย

3.1.1 หนวยงานยังขาดการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมีประสิทธิผล
3.1.2 บุคลากรยังยึดติดกับ
กระบวนการทํา งานในรูป
แบบเดิม

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

สูง

ลําดับ
ความเสี่ยง
4

3

14

15

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

4. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
ความเปนพลวัต

4. เพื่อใหมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและสามารถใช
ในการบริหารงานได
อยางคลองตัว

4.1 ขาดการบูรณาการการ
ใชขอมูลระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ร ะ ห วา ง
หนวยงาน

4.1.1 สภาพแวดลอมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ปานกลาง
(3)

5. การทบทวนทิศทาง
กลยุทธอยางตอเนื่อง

5.เพื่อพิจารณาทบทวน
การดํา เนินงานให
สอดคลองกั บสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ

5.1 ปรับทิศทางกลยุทธไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลง

5.1.1สภาพแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทํา
ใหบุคลากรไมรูเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

ปานกลาง
(3)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
ปานกลาง
สูง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก

ลําดับ
ความเสี่ยง
3

1

15

16

การประเมินความเสี่ยง
ดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินการ
การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินการ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

16

ค ว า ม เ สี่ย ง ดา น
อัตลักษณ :
1. การผลิตบัณฑิตดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ

17

1.สงเสริมใหนักศึกษามี
ความเชี่ยวชาญทางดาน
การทองเที่ยวและบริการ
2. สนับสนุนใหอาจารย
และนักศึกษาเขารวม
โครงการสรางเครือขาย
กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

1 . ปญหาการฝกประสบการณ
วิชาชีพดานปฏิบัติการ
การบริการ
2. การใหการอบรมเกี่ยวกับ
จริยธรรมวิชาชีพ
3. การถายทอดความรูสู
สังคมของบุคลากรยังขาด
เทคนิควิธีการนําเสนอที่
นาสนใจ

1.1 ปริมาณนักศึกษาอาจทํา
ใหการควบคุมดูแลงานไมได
มีคุณภาพตามที่กําหนด
2.1 ขาดความตระหนักใน
เรื่องจริยธรรมวิชาชีพ
3. 1บุคลากรยังใหมและขาด
ประสบการณที่จะใชเทคนิค
วิธีการถายทอดองคความรู
สูสังคมไดนาสนใจ
3.2 ทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศของ
บุคลากร

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก

ปานกลาง
(3)
ปานกลาง
(3)

สูง
(4)
สูง
(4)

สูงมาก

1

1
สูงมาก
1

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินการ
ขั้นตอนหลัก
2. การผลิตบัณฑิตดาน
ธุรกิจการการโรงแรม

วัตถุประสงคของขั้นตอน
1.เปนผูมีความเปนเลิศ
และเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและปฏิบัติการ

ความเสี่ยง
1. นักศึกษาขาดทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติการอยางแทจริง

ปจจัยเสี่ยง
1 . 1 อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการฝกปฏิบัติการ
ไมทันสมัยและไมเพียงพอ

โอกาส
นอย
(2)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
ปานกลาง ปานกลาง
(3)

ลําดับ
ความเสี่ยง
3
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2. นักศึกษาเรียนวิชา
ปฏิบัติการไมไดคุณภาพ

3. นักศึกษามีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ ยังไมไ ด
มาตรฐาน

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยงดาน อัตลักษณ :
ดานภาพลักษณ
1 สรางระบบการจัดเก็บ
1. การสรางภาพลักษณ

ความเสี่ยง

1. ระบบการจัดเก็บขอมูล

กับจํานวนนักศึกษา
2.1 จํานวนนักศึกษาไมสมดุล
กับหองปฏิบัติการที่รองรับ
การปฏิบัติงานภายในที่
รองรับไดอยางเพียงพอและมี
คุณภาพ
3.1 นักศึกษามีภูมิหลังความรู
ดานภาษาอังกฤษแตกตางกัน

ปจจัยเสี่ยง

1.1 กระบวนการจัดเก็บฐาน ขอ

18
ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

2

นอย
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง

2

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

ลําดับ
ความเสี่ยง

2
18

ความเ ขมแ ข็งท า ง
วิชาการและการประกัน
คุณภาพ

ขั้นตอนหลัก
3. ภาพลักษณดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรและนักศึกษา

ขอมูล เพื่อพัฒนาความ
เขมแข็งทางวิชาการให
ไดมาตรฐาน

วัตถุประสงคของขั้นตอน
1. เพื่อสรางภาพลักษณ
ดานบุคลิกภาพภายนอก
และภายในของบุคลากร

ดานการประกันคุณภาพยัง
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน

ความเสี่ยง
1. บุคลากรบางสวนยังขาด
ความตร ะหนักดานบุคลิกภาพ
และการเปนตัวอยางที่ดีในการ

มูลของแตละหนวยงานขาดความ
เชื่อมโยงและไมเปนไปตาม
นโยบายของศูนยหัวหินอยาง
แทจริง
1 . 2 บุคลากรขาดการตระหนัก
และใหความสําคัญในการ
รับผิดชอบการใหขอมูลตาง ๆ
ตอมหาวิทยาลัย

ปจจัยเสี่ยง
1.1 บุคลากรบางสวนยังขาด
การตระหนักถึงชื่อเสียงและ
ภาพลักษณของศูนย

(3)

โอกาส
นอย
(2)

(3)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
สูง
สูง
(4)

19

ลําดับ
ความเสี่ยง
2

19

ใหเปนที่นาเชื่อถือและ
เปนที่ยอมรับของสังคม
ภายนอก

20

ปฏิบัติตนที่เปนแบบอยางที่ดี
แกนักศึกษา
2. บุคลากรสายวิชาการ
บางสวนเนนคุณภาพดาน
การสอนเพียงดานเดียว

สูง
(4)

สูง
(4)

สูงมาก

1

การประเมินความเสี่ยง
ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ

ลําดับ
20

1. รายไดของมหาวิทยาลัย
ความไมแนนอนของรายได
วัตถุประสงค : เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีรายไดปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไว

1. การจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณแผนดิน
วัตถุประสงค : เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. การจัดเก็บเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว 

2.1 การจัดเก็บเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยไมเปนไปตาม
เปาหมาย

1.1.1 วิกฤตเศรษฐกิจ และปญหา
ดานการเมืองภายใน ประเทศ
สงผลใหรายไดของรัฐบาลลดลง

2.1.1 จํานวนนักศึกษาต่ํากวาแผน
รับนักศึกษาที่วางไว
2.1.2 นักศึกษาคางชําระ
คาธรรมเนียม
2.1.3 ไดรับเงินจากโครงการเงินกู
กรอ. กยศ. ลาชา

กระทบ

ความเสี่ยง

21
ความเสี่ยง

สูง
(4)

สูง
(4)

สูงมาก

1

สูง
(4)

สูง
(4)

สูงมาก

1

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก
2. ภาระหนี้สินของ
มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ภาระหนี้สินของ

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1.1 ความไมแนนอนของรายได 1.1.1 มหาวิทยาลัยขาดสภาพ

โอกาส

สูง

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
สูง

สูงมาก

ลําดับ
ความเสี่ยง
1
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วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
บริหารจัดการหนี้สินของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค : เพื่อให
การชําระหนี้สินของ
มหาวิทยาลัยเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด

เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ
1.2 การชําระหนี้สินไม
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด

คลองในการชําระหนี้
1.1.2 ในแตละปการศึกษาจํานวน
การรับนักศึกษาลดนอยลง
1.2.1 การคางชําระคาธรรมเนียม
ของนักศึกษา
1.2.2 การรับโอนเงินของกองทุน
กยศ. , กรอ. ลาชา
1.2.3 การจัดหาเงินเพื่อการชําระ
หนี้สินไมคลองตัว
1.2.4 มหาวิทยาลัยมีภาระหนี้สิน
ทั้งระยะสั้น และระยะยาวใน
ปริมาณมากขึ้น

(4)

(4)

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

22
สูง

2

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

1.2.5 มหาวิทยาลัยมีการกอหนี้
เพื่อการลงทุนในสวนสินทรัพย
22

3. ความคุมคาในการใชเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
ลงทุนในงาน/โครงการตาง
ๆ ของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินความคุมคา
ของการใชเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อการ
ประเมินความคุมคาใน
การใชเงินของโครงการ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ถาวรและคาใชจายเพิ่มขึ้น จึงมีผล
ทําใหเกิดภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
ตามไปดวย
1.1 การลงทุนในงาน/โครงการ 1.1.1 ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
ตาง ๆ ไดผลลัพธไมเปนตาม
ไมไดประเมินความคุมคากอน
เปาหมาย
ลงทุน
1.1.2 บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมินความ
คุมคาในการใชเงิน
1.1.3 สภาวะแวดลอมภายนอกที่
ไมสามารถควบคุมไดทําใหการ
ดําเนินงาน/โครงการไมเปนไป
ตามแผน

23

ปานกลาง
(3)

ปานกลาง
(3)

สูง

3

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก
4. ระบบการเบิกจายเงิน

วัตถุประสงคของขั้นตอน
การดําเนินงานดานการเบิก

ความเสี่ยง
1.1 ขาดความเขาใจ

ปจจัยเสี่ยง
1.1.1 ขั้นตอนและกระบวนการ

โอกาส
ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
นอย
ปานกลาง

ลําดับ
ความเสี่ยง
4
23

วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
บริหารจัดการระบบการ
เบิกจายเปนไปตามแผน
และมีประสิทธิภาพ

จายเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อให
ระบบการเบิกจายเงิน
เปนไปตามแผนที่วาง
ไวและบรรลุเปาหมาย

24

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานไมครบถวนกอใหเกิด
การเบิกจายลาชา

(3)

(2)

1.2 ขาดการศึกษาพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง

1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลง กฎ
ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ ขาดการติดตามอยาง
ตอเนื่อง
1.2.2 ขาดการติดตามคนควา
ความรูหรือระเบียบใหม ๆ
1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใชมี
ปญหาขาดการดูแลแกไข

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

1.3 ระบบเทคโนโลยีที่
ใชอยูในการปฏิบัติงาน
ไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง
24

1.4 ขาดผูเชี่ยวชาญใน
การกําหนด Tor ทําให
การดําเนินการไมเปนไปตาม
แผน
1.5 ขาดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานในสังกัด
ขาดความคลองตัว
1.6 ขาดความเชื่อมโยง
ในระบบเครือขาย
1.7 การเบิกจายเงิน
งบประมาณไมทันใน
ปงบประมาณ

1.4.1 ผูกําหนด Tor ขาดความรู
ความเขาใจในการกําหนด
คุณลักษณะจึงใชเวลานานในการ
ปฏิบัติงาน
1.5.1 การประสานงานยังนอย ทํา
ใหการผานงานลาชา ขาดความ
คลองตัว
1.6.1 การประสานงานขาด
มาตรฐานในทิศทางเดียวกัน
1.7.1 การเบิกจายเงินงบประมาณ
ไมเปนไปตามแผนเนื่องจากความ
ลาชา
จากกระบวนการเขียนTor

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

25

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ

ลําดับ
25

5. ระบบการทํางาน
ดานการเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดตอ
มหาวิทยาลัย

ระบบการทํางาน
ดานการเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อให
การดําเนินงานดานการ
รับเงินและจายเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ความเสี่ยง
ปานกลาง

26
ความเสี่ยง
4

1.8 การไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินไม
เพียงพอ
1.9 การบริหารสัญญา
ที่ไมเปนไปตามกําหนด

1.8.1 การไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดินไมเพียงพอ
ตอการบริหารงาน
1.9.1 การสงงานลาชากวากําหนด
สัญญาทําใหไมเปนไปตามแผน

ปานกลาง
(3)

กระทบ
นอย
(2)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ปานกลาง

4

1.1 ความไมเขาใจเกี่ยวกับวิธ/ี
ขั้นตอนการดําเนินงานดาน
การเงิน
1.2 ความไมเขาใจ
ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ ที่
เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

1.1.1 บุคลากรมีความรูความ
ชํานาญดานการเงินไมเทาเทียม
กัน
1.2.1 บุคลากรขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.2.2 บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
บอย

นอย
(2)

นอย
(2)

ปานกลาง

5

นอย
(2)

นอยมาก
(1)

นอย

5

นอย
(2)

นอยมาก
(1)

นอย

5

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ลําดับ
26

1.3 ระบบฐานขอมูล
ทางการเงิน

1.4 การใชจายเงินนอก
งบประมาณผิด
ประเภท
1.5 การอนุมัติวงเงิน
เกินอํานาจ

1.3.1 กรมบัญชีกลางมีการพัฒนา
ระบบ GFMIS อยางตอเนื่อง ทํา
ใหตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
1.4.1 การใชจายเงินนอก
งบประมาณผิดประเภท/
วัตถุประสงค
1.5.1 ความผิดพลาดในการอนุมัติ
วงเงินเกินอํานาจ

นอย
(2)

กระทบ
นอยมาก
(1)

ความเสี่ยง
นอย

27
ความเสี่ยง
5

นอย
(2)

นอยมาก
(1)

นอย

5

การประเมินความเสี่ยง
27

ดานที่ 4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

28

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 4 ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ
ขั้นตอนหลัก
ความไมชัดเจนของ
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติของฝายวิชาการ
และงานทะเบียน

วัตถุประสงคของขั้นตอน
1 . ทํา ก า ร ต ร ว จ ส อบ
ระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจริงของฝาย
วิชาการและงานทะเบียน
2.สรุปปญหาความไม
ชัดเจนหรือขั้นตอนที่ยัง
ไ มไดมีการ กํา หน ด
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติ
3.เสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูบริหาร
เพื่อกําหนดระเบียบให
ชัดเจนและประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1 . บุคล ากรก ระ ทํา ผิด
1.1 ระเบียบและขอปฏิบัติยัง
ระเบียบกฎหมาย ถูกดําเนินการ ไมชัดเจน
ทางวินัย
1.2 บุคลากรไ มท รา บ
แนวทางและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

โอกาส
นอย
(2)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
สูงมาก
สูงมาก
(5)

ลําดับ
ความเสี่ยง
2

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 4 ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ
28

29
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

การไ มปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยนักศึกษา
เชนการแตงกาย
การสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

1.เพื่อประเมินปญหาดาน
บุคลิกภาพของนักศึกษา
ทั้งในศูนยหัวหิน
2.กําหนดแนวทางในการ
รณรงค และประชาสัมพันธ
ใหนัก ศึกษา ทราบและ
ปฏิบัติ
3.สนับสนุนงบประมาณ
ใหแกองคการนักศึกษา
และชมรมตางๆ ในการ
เปนผูดําเนินการรณรงค
เรื่องบุคลิกภาพและการ
ไมสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ความเสี่ยง
1.นักศึกษาสวนใหญยังแตง
กายไมเรียบรอยและมีการ
สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

1 . 1 นักศึกษาขาดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามระเบียบขอ
ปฏิบัติ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 สิ่งแวดลอมภายนอก
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแตงกาย
1.3 อาจารยบางสวนขาด
ความเอาใจใสในการสั่งสอน
1.4 อาจารยยังไมเปนแบบอยาง ที่
ดีแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการแตงกาย

สูงมาก
(5)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
สูง
สูงมาก
(4)

ลําดับ
ความเสี่ยง
1

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 4 ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ
29

30
ขั้นตอนหลัก
ใหความรูในเรื่องการ
กระทํา ความผิด ตาม
พ.ร.บ.วาดวยการกระทํา
ความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

1.ทําการประเมินความรู
ความเ ขาใ จตีควา มพระราช
บัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
2. ประเมินศักยภาพ
บุคลากร ทรัพยากร
สารสนเทศ ดาน
Hardware Software
ความสามารถของ
บุคลากร
3. ประเมินขอมูลที่
จะตองจัดเก็บ
4.ประเมินกระบวนการ
ทํางานวาจาง

1. นักศึกษา บุคลากร ยังฝาฝน
พ.ร.บ.วาดวยการ
กระทํา ความผิดทางดาน
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

ปจจัยเสี่ยง
1.1 ผูใชงานในมหาวิทยาลัย
ไมมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วาดวยการ
กระทํา ความผิดทางดาน
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

โอกาส
สูง
(4)

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
สูง
สูงมาก
(4)

ลําดับ
ความเสี่ยง
1

การประเมินความเสี่ยง
30

31

ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ผล
ระดับ
กระทบ
ความเสี่ยง

1.1 บุคลากรสวนใหญยังไมไดเขา
รับการอบรมดับเพลิงเบื้องตน

นอยมาก
(1)

สูงมาก
(5)

ลําดับ
ความเสี่ยง

ภาวะคับขัน อัคคีภัย
1. การจัดการอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน

1. เพื่อใหมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยว กับอุปกรณ
ดับเพลิง วิธี การระงับ
อัคคีภัยขั้นตนและสามารถ
ระงับอัคคี ภัยเพื่อมิให
ลุกลามรุน แรงได

1.บุคลากรขาดความรู
เกี่ยวกับอัคคีภัย
2. บุคลากรขาดความรู
เกี่ยวกับการใชอุปกรณ
ดับเพลิง

สูง

2

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
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สูง
(4)

ผล
กระทบ
สูง
(4)

ระดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

32
ลําดับ
ความเสี่ยง
1

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูง

2

โอกาส
2. การซอมอพยพหนีไฟ

1. เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการระงับเหตุ
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
และเสริมสรางประสบ
การณใหกับบุคลากรใน
การเขาระงับเหตุเพื่อ
สรางความมั่นใจใน
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย

1. บุคลากรขาดประสบการณ
จริง

1.1 บุคลากรสวนใหญยัง
ไมไดเขารวมการฝกซอม
อพยพหนีเพลิง

2. อุปกรณไมพรอมตอการใช
งานจริง

2. 1ไมมีการตรวจเช็คความพรอม
ตอการใชงานของ
อุปกรณ

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
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สูง
(4)

ผล
กระทบ
สูงมาก
(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก

33
ลําดับ
ความเสี่ยง
1

นอยมาก
(1)

สูงมาก
(5)

สูง

2

โอกาส
3. การเฝาระวังอัคคีภัย

เพื่อใหมีการเฝาระวังการ
เกิดอัคคีภัย

1. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
บุคลากรและความเสียหาย
แกทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ฯ

การเกิดเหตุจราจลและ /
หรือ เหตุการณชุมนุม
ทางการเมือง โดยรอบ
มหาวิทยาลัย ฯ
1. กําหนดมาตรการ
ภาวะคุกคาม

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุการณจราจล

1. ความรุนแรงที่อาจะเกิดขึ้น
ไมมีความแนนอน

1.1 บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจในการใชอุปกรณไฟฟา
ภายในมหาวิทยาลัย ฯ และ
ประมาทในการใชอุปกรณ
2.1 ไมมีมาตรการที่ชัดเจน
1.1 พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฯ
อยูในเขตการชุมนุมทาง
การเมือง
1.2 ไมมีมาตรการที่ชัดเจนใน
การควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยจากปริมาณฝูงชน
จํานวนมาก
1.3 บุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานความปลอดภัยของ
มหาวิทยา ลัย ฯ ยังขาดความรู
ดานการปองกันการบุกรุก

การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคของขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
33

ธรรมาภิบาล
1.ความซื่อสัตยความ
โปรงใส ในการ
ปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ
1.การส งเ สริม
จรรยาบรรณ

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

34
ลําดับ
ความเสี่ยง

1. เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

1 . การไมปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทํางานปกติ

1.1 บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจถึงขั้นตอนการทํางานที่
ถูกตองตามระเบียบ

สูงมาก
(5)

สูงมาก
(5)

สูงมาก

1

1. เพื่อบุคลากรมีความ
ประพฤติที่ดีงาม รักษาไว
ซึ่ง ศักดิ์ศรี ชื่อเ สียง
เกียรติคุณ เกรียติฐานะ
ของบุคลากรใหนา
เลื่อมใส ศรัทธา นายก
ยอง อันจะเกิดประโยชน
ตอตนเอง แ ล ะ
มหาวิทยาลัย

1 . ความผิด เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ ดานการทํา
ผลงานวิชาการ

1.1 อาจารยผูทําผลงานวิชาการยัง
ขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ลิขสิทธิ์

นอยมาก
(1)

สูงมาก
(5)

สูง

2

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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35

(ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ)
โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 การบริการ
วิชาการเพื่อสรางโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิต
วัตถุประสงค : ประชาชน
ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
1. การจัดการความรู
ตาม อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยสู
ประชาคมและสังคม
วัตถุประสงค :
เพื่อนําความรูตามอัต
ลักษณไปเผยแพรแก
ประชาคมและสังคม
เพื่อนําไปใชประโยชน

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
1.1 ความรูตาม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยยังไม
มีการรวบรวม
อยางเปนระบบ

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.1ไมมีคณะทํางานใน
การจัดการความรูตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยให
เปนระบบ

1) จัดตั้งคณะทํางาน โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
อัตลักษณเปนผูรับผิดชอบในการ
รวบรวมความรูที่มีอยูแตละดาน
ของอัตลักษณและจัดการความรู
ใหเปนระบบ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

พฤษภาคม 254
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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36

(ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ)
โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
2. การบริการ
วิชาการเพื่อสนับ
สนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิตของ
กลุมเปาหมายที่
หลากหลาย
วัตถุประสงค :
เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูจากการ
ใหบริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมาย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
2.1 การใหบริการ
วิชาการที่ไมตรง
ตามความตองการ
ของประชาชน
2.2 ไมมีมาตรฐาน
การติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.1ไมมีการสํารวจความ
ตองการและความจําเปน
ของประชาชนกอนทีจ่ ะทํา
โครงการบริการวิชาการ
2.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ
ไมทราบถึงระดับในการ
ติดตามและประเมินผล
2.2.2 ยังมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการไม
ครบองคประกอบทั้ง 3
ดาน (ความพึงพอใจ
ความรูความเขาใจ และการ
นําไปใชประโยชน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

1) จัดประชุมโดยใหภาค
กันยายน 2553
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ คณะ/ศูนยการศึกษา
ริเริ่ม และใหขอเสนอแนะในการ
บริการวิชาการกอนจะทํา
โครงการบริการวิชาการ
1) สรางความรู ความเขาใจให
ผูรับผิดชอบโครงการตระหนักถึง
ความสําคัญของการติดตามและ
ประเมินผลการใหบริการวิชาการ
ที่ครบถวน
2)กําหนดนโยบาย และ จัดตั้ง
คณะกรรมการในการประเมินผล
โครงการใหมีถึงระดับประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
3) สรางแบบประเมินในการ
ติดตามและประเมินผลใหครบ
องคประกอบทั้ง 3 ดาน

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ดานที่ 2 กลยุทธที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity)โดดเดนเปนของตนเอง)
โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
กลยุทธที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มี
อัตลักษณ (Identity)โดดเดน
เปนของตนเอง
วัตถุประสงค : บัณฑิตใน
สาขาที่เปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
1. กําหนดอัตลักษณ
ที่ชัดเจนโดยคํานึงถึง
รากฐานความเปนมา
เพื่อสรางความแตกตาง
บนความเชี่ยวชาญใน
ความหลากหลายของ
อุดมศึกษา
วัตถุประสงค :
การกําหนด
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและ

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
1.1 ความยั่งยืน
ของอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
1.2 อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยยังไม
เปนที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาค
อาเซียน

ปจจัยความเสี่ยง
(4)
1.1.1 มีสถาบัน อุดมศึกษา
อื่นที่มีความเชี่ยวชาญใน
อัตลักษณเดียวกันมากขึ้น
1.1.2 สภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
1.2.1 ขาดการมุงเนนการ
พัฒนาความเปนนานาชาติ
ของอัตลักษณ

การจัดการความเสี่ยง
(5)
1) จัดตั้งหนวยติดตาม ดูแล
โดยตรงในการดําเนินงานเพื่อ
สงเสริมอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
มากขึ้น
2) จัดใหมีการประเมินและ
ทบทวนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
1) จัดทําแผนเพื่อสรางความเปน
นานาชาติในอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
2) จัดตั้งคณะทํางานที่จะ
ดําเนินการเผยแพรอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กันยายน 2553
ฝาย ………….
สิงหาคม 2553
ฝาย ................

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(กลยุทธที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity)โดดเดนเปนของตนเอง)
โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

เผยแพรใหเปนที่
2.1 โอกาสการ
ยอมรับในระดับ
ทํางานของบัณฑิต
ภูมิภาคอาเซียน
ดานสังคมศาสตร
2. จัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตรทั้งใน
ศาสตรที่เปน
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยและ
ศาสตรอื่นใหได
มาตรฐาน
วัตถุประสงค : เพื่อ
ผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตรที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ

ปจจัยความเสี่ยง
(4)
2.1.1 คุณลักษณะของ
บัณฑิตไมตรงกับความ
ตองการของสถาน
ประกอบการ
2.1.2 ปริมาณบัณฑิตที่จบ
การศึกษาดานสังคมศาสตร
มีจํานวนมาก
2.1.3 ประสบการณในการ
ทํางานตามวิชาชีพของ
นักศึกษายังไมเพียงพอ

การจัดการความเสี่ยง
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

1) สํารวจและกําหนดคุณลักษณะ กันยายน 2553
ของบัณฑิตที่พึงประสงค และ
ฝาย ....................
จัดการเรียนการสอนใหตรงกับที่
พึงประสงค
2) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสถาน
ประกอบการในปจจุบัน
3) สรางคุณลักษณะที่จําเปน
ใหกับบัณฑิตเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
4) สรางเครือขายความรวมมือกับ
สถานประกอบ การเพื่อการฝก
ประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนยหัวหิน
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กลยุทธที่ 3 สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
กลยุทธที่ 3 สรางคุณคา
วัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค : นักศึกษา
และประชาชนตระหนัก
เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1. สรางระบบกลไก
ในการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีระบบและ
กลไกในการสนับสนุน
การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่จะ
ทําใหนักศึกษาและ
ประชาชนตระหนัก

1.1 การขับเคลื่อน
กลไกในการะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยไม
เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

1.1.1 ขาดการระดมสมอง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดทํา
แผนงานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม

1) จัดตั้งคณะทํางานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
กําหนดทิศทาง
2) จัดทําแผนงานดานการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เปนแนวปฏิบัติใหกับหนวยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กันยายน 2553
สถาบันภาษาฯ

เห็นคุณคาทาง

วัฒนธรรมไทย

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
กลยุทธที่ 5 การสรางและ
นําองคความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน
วัตถุประสงค :
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม
ไดใชประโยชนจากองค
ความรูที่สรางขึ้น

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

1. กําหนดทิศทาง
งานวิจัยเพื่อสงเสริม
อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
และเพื่อสังคม
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีงานวิจัยงาน
สรางสรรควิชาการ และ
การสรางนวัตกรรมใน
สาขาที่เปนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น

1.1 ผูทําวิจัยยังขาด
ความรูความเขาใจ
ในศาสตรที่เกี่ยวของ
กับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.1 ผูทําวิจัยยังไมใหความ
1) สนับสนุนงบประมาณในการ
สนใจและไมมีความรูเพียงพอใน ทํางานวิจัยที่เกี่ยว ของกับ
การทําวิจัย
อัตลักษณ
2) สื่อสารการทําวิจัยที่เกี่ยวของ
กับอัตลักษณอยางตอเนื่อง
3) สรางแรงจูงใจในทําวิจัยที่
เกี่ยวของกับอัตลักษณ
4) สํารวจปญหาอุปสรรคในการ
ทําวิจัย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กันยายน 2553
คณะ/สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
2. การเผยแพรและ
นําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหสามารถนํา
งานวิจัยไปตีพิมพ
เผยแพร และการใช
ประโยชนในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
2.1 ผลงานวิจัยบาง
เรื่องยังไมมีการ
ตีพิมพและเผยแพร

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.1 ผูทําวิจัยไมมีความ
เขาใจในมาตรฐานการ
ตีพิมพ และเผยแพร
2.1.2 ผูทําวิจัยทํางานวิจัย
ตามภาระงาน
2.2 การนําผล านวิจัย 2.2.1 คุณภาพของงานวิจัย
ไปใชประโยชนยังไม ไมสามารถนําไปใชประโยชนได
เปนรูปธรรม ทําให 2.2.2 ผูทําวิจัยไมทราบ
ไมสามารถนํา มา
เกณฑการนําผลงานวิจัยไป
นับเปนผลงานของ
ใชประโยชนได
มหาวิทยาลัยได

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

1) สงเสริมการจัดการใหทํา
ผลงานวิจัยเพื่อใหตี พิมพและ
เผยแพรมากขึ้น

กันยายน 2542
สาขาวิชา
.................................

2) เผยแพรมาตรฐานตามเกณฑ
การตีพิมพ และเผยแพรใหแก
ผูวิจัย
1) อบรมใหความรูแกผูวิจัยใน
การนําผล งานวิจัยไปใช
ประโยชน
2) แตงตั้งคณะกรรมการจากตน
สังกัดและจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่ทําวิจัย เพื่อกลั่นกรอง
งานวิจัย

กันยายน 2553
สาขาวิชา
.................................

หมายเหตุ
(7)

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
กลยุทธที่ 6 การบริหาร
จัดการเชิงพลวัต
วัตถุประสงค : มหาวิทยาลัย
สามารถสรางความเขมแข็งใน
การอยูรอดได

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
1. สรางระบบกลไก
สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีระบบกลไก
ในบริหารงานบุคคล
ที่สนับสนุนและสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลง
2. ปรับระบบและ
โครงสรางภายใน
เพื่อพัฒนาใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
1.1 รูปแบบและ
ผลงานในดานการ
สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยยังไม
ปรากฏชัดเจน
2.1 ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานมีมาก

ปจจัยความเสีย่ ง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ มี
หลายหนวยงานและยังขาดการ
ประสานงานที่ดี
1.1.2 เปนการดําเนินการตามแผน
กลยุทธในปแรกดังนั้นการ
ดําเนินงานจะเปนแบบคอยเปน
คอยไป
1.1.3 ความเขาใจในการเปลี่ยน
แปลงของบุคลากรยังมีนอย
2.1.1 การกระจายอํานาจยังไม
ทั่วถึงทุกระดับ
2.1.2 ลําดับขั้นตอนในการ
ทํางานซ้ําซอน

1) สรางความตระหนักใหกับ
บุคลากรในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทัศนคติ ความคิดใหมให
สอดคลองกับการ เปลี่ยนแปลง
2) สรางความรูความเขาใจใหกับ
ผูบริหาร และบุคลากรในการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหเกิด
วัฒนธรรมใหม
1) ทบทวนการมอบอํานาจให
หนวยงานอยางชัดเจน
2) ลดขั้นตอนในการทํางาน
3) ใหความรู ทักษะแกผูรับมอบ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กันยายน 2553
ฝายบริหารงาน
บุคคล
กันยายน 2553
ทุกหนวยงาน

กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีระบบบริหาร
งานที่มีความคลองตัว
และสามารถบริหารใน
สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได
3. มุงเนนคุณภาพใน
การดําเนินงานของ
แตละหนวยงาน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยงานมี
การดําเนินงานที่มี
คุณภาพทั่วทั้งองคกร

3.1 ประสิทธิภาพ
การทํางานลาชาเกิด
ความผิดพลาดและ
สูญหาย

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.3 ผูที่จะรับมอบอํานาจ
ยังไมมีความชัดเจนในบทบาท
หนาที่ที่ไดรับ
3.1.1 หนวยงานยังขาดการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิผล
3.1.2 บุคลากรยังยึดติดกับ
กระบวนการทํางานในรูป
แบบเดิม

อํานาจใหตรงกับการฏิบัติงาน
1) สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ
ปรับทัศนคติใหมแี นว คิดใหม
มีกระบวนการทํางานใหมๆ
2) กําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงานใหชัดเจน
3) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย
สรางแรงจูงใจ การใหรางวัล ยก
ยองชมเชยกับหนวยงานที่
ดําเนินงานไดดี

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กันยายน 2553
ทุกหนวยงาน

กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
4. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
ความเปน
พลวัต
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยและสามารถ
ใชในการบริหารงาน
ไดอยางคลองตัว
5. การทบทวนทิศทาง
กลยุทธอยางตอเนื่อง

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

4.1 ขาดการบูรณา
การการใชขอมูล
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวาง
หนวยงาน
5.1 ปรับทิศทางกล
ยุทธไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

4.1.1 สภาพแวดลอมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

5.1.1 สภาพแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทําใหบุคลากรไมรูเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง

1) แตงตั้งคณะกรรมการในการ
วางแผนการใชและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) รณรงคการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถ
ใชอยางถูกตอง อยางตอเนื่อง
3) พัฒนาทักษะการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มีการติดตาม ประเมินการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง
1) มีการทบทวนทิศทางกลยุทธ
อยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กันยายน 2553
ฝาย.................
กันยายน 2553
คณะกรรมการ
บริหารกลยุทธ

กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน

โครงการ/กิจกรรม และ
44
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วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง
(4)

การจัดการความเสี่ยง
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

2) มีการสื่อสารใหบุคลากร
รับทราบการปรับเปลี่ยนใน
ทิศทางกลยุทธอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงค :
เพื่อพิจารณาทบทวน
การดําเนินงานให
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2553
45
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ดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครง
การ/กิจกรรม
(1)
ความเสี่ยงดานอัตลักษณ :
ดานการผลิตบัณฑิต
1. การผลิตบัณฑิตดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
บริการ
วัตถุประสงค
1.1 เพื่อจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและ
การบริการ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

การจัดการเรียนการ
สอน
วัตถุประสงค :
1. เพื่อสงเสริมให
อาจารยและนักศึกษา
มีสวนรวมในการ
สงเสริม

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1 ปญหาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ดานปฏิบัติการบริการ
2.1 การใหอบรม
เกี่ยวกับจริยธรรม

1.1.1 ปริมาณนักศึกษาอาจทําให
ทําใหการควบคุมดูแลงาน ไมมี
คุณภาพตามที่กําหนด
2.1.1 อาจารยขาดความ
ตระหนักในเรื่องจริยธรรม

1) สรางเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการฝก
ประสบการณดานการบริการให
กวางขวาง
1) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยดาน
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย.53
ฝาย........................

ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
1.2 เพื่อฝกอบรมใหความรู
แกอาจารยและนักศึกษา
ดานคุณธรรมจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพดาน
อุตสาหกรรการทองเที่ยวและ
บริการ

2. การผลิตบัณฑิตดาน
อุตสาหกรรมบริการ
วัตถุประสงค
1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูและทักษะที่สามารถ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานอุตสาหกรรการ
ทองเที่ยวและบริการ
2.เพื่อสนับสนุนให
อาจารยและนักศึกษา
เขารวมโครงการ
สรางเครือขายกับ
หนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิชาชีพ
2.1 การถายทอด
ความรูสูสังคมของ
บุคลากรยังขาด
เทคนิควิธีการ
นําเสนอที่นาสนใจ

1. การจัดการเรียน
การสอนวัตถุประสงค:
เปนผูมีความเปนเลิศ
และเชี่ยวชาญทาง

1.1 นักศึกษาขาด
ทักษะความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติการ
อยางแทจริง

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

วิชาชีพ
2..1.1 บุคลากรยังใหมและ
ขาดประสบการณที่จะใช
เทคนิควิธีการถายทอดองค
ความรูสูสังคมไดนาสนใจ
2.1.2 ทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศของ
บุคลากร

1.1.1 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ในการฝกปฏิบัติการไมทันสมัย
และไมเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา

1) พัฒนาทักษะการถายทอดองค
ความรูใหกับบุคลากรสามารถใช
สื่ออุปกรณ เทคนิควิธีการ
นําเสนอไดนาสนใจและเปนที่
ยอมรับ
2) กําหนดแผนพัฒนาทักษะดาน
ตางๆ ใหชัดเจน ครอบ คลุมดาน
การสื่อสาร โดย เฉพาะการ
ถายทอดดวยภาษาอังกฤษ
1) จัดซื้ออุปกรณที่ทันสมัย และ
สรางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม
และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
2) จัดแผนการเรียนการสอนและ
การใชหองปฏิบัติการ ใหสามารถ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย. 2553
ฝายสงเสริม
วิชาการฯ / คณะ
วิทยาการจัดการ
และสถาบันภาษา

ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
47

48

วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

นําไปประกอบอาชีพ
ดานอุตสาหกรรมบริการ

วิชาการและ
ปฏิบัติการ

1.2 นักศึกษาเรียน
วิชาปฏิบัติการ
ไมไดคุณภาพ
1.3 นักศึกษามี
ทักษะดานภาษา
อังกฤษยังไมได
มาตรฐาน

1.1.2 จํานวนนักศึกษาไม
สมดุลกับหองปฏิบัติการที่
รองรับการปฏิบัติงาน
ภายในที่รองรับไดอยาง
เพียงพอและมีคุณภาพ
1.1.3 นักศึกษามีภูมิหลัง
ความรูดานภาษาอังกฤษ
แตกตางกัน

ใชรองรับนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) การจัดการอบรมภาษาอังกฤษ
ตลอดหลักสูตร และการติดตาม
ผลความ กาวหนา

3. การผลิตบัณฑิตดาน
การใหบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขา
ธุรกิจการบริการใหมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับใน

1. สรางและรักษา
สภาพแวดลอมแหง
การเรียนรู เพื่อ

1.1 ความผิดพลาด
ขณะฝกปฏิบัติงาน
หรือฝกปฏิบัติ

1.1.1 ขาดบุคลากร อาจารย
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาและจํานวนบุคลากรที่

1) พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเกิด
ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาหรือ
เปดรับอาจารยเพิ่ม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

และศิลปวัฒนธรรม
30 ก.ย.53
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ / คณะ

ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม และ
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วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
ระดับภูมิภาคอาเซียน

4. การผลิตบัณฑิตดาน
การศึกษาปฐมวัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

1. จัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดย
ผสมผสาน

1.1 การปรับตัว
ของนักศึกษาให
เขากับสถานการณ
หรือสถาน

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

(4)
มีความเชี่ยวชาญมีนอย
ดูแลนักศึกษาไมทั่วถึง
1.1.2 ระบบการดูแลการฝก
ปฏิบัติงานมีความบกพรอง
นักศึกษาขาดการตระหนัก
ประสบการณในการควบคุมการ
ฝกปฏิบัติวิชาชีพ

(5)
2) สรางเครือขายการฝก
ปฏิบัติงานและฝกปฏิบัติวิชาชีพ
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เรียบรูจากสถานประกอบการและ
วิทยากรภายนอก

1.1.1 นักศึกษาฝกปฏิบัติการ

1) เปดโอกาสใหนักศึกษาได
30 ก.ย.53
ฝกปฏิบัติการภายนอก เพื่อเรียนรู ฝายสงเสริม
กระบวนการและสราง
วิชาการฯ
ประสบการณเพื่อใหสามารถ

49
หมายเหตุ
(7)
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ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติเขาดวยกัน

2 สรางองคความรู
และกระบวนการ
เรียนรู โดยใช
กระบวนการวิจัย
เปนฐาน

ความเสี่ยงที่ยงั
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

ประกอบการภายนอก เชื่อมโยงและการเรียนรู
ประสบการณภายนอกจาก
สถานศึกษาอื่นๆ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

ปรับตัวเขากับสถานประกอบการ
และโรงเรียนตางๆ ได
1) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการการบริการ
ใหเปนตนแบบเปนที่ยอมรับของ
ผูประกอบการและจัดบริการ
วิชาการสูสังคมใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง

2. 1 ขาดบุคลากร
ที่มีศักยภาพใน
ระดับสูงสามารถ
เปนผูนําในระดับชาติ
ดานการใหบริการ

2.1.1 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยยังขาดโอกาสใน
การเปนผูกําหนดนโยบาย
ดานการบริการในระดับชาติ

2.2 การสรางองค
ความรูใหมบน
พื้นฐานงานวิจัยยัง
ไมเปนรูปธรรม

2.2.1 ผลงานวิจัยของบุคลากร
2) ฝกอบรมเพื่อองคความรูดาน
อาจารย ไมเปนไปตามเกณฑของ การวิจัยการศึกษาบริการและ
สกอ.
สงเสริมสนับสนุน สรางขวัญ
กําลังใจใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น

50
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ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
ความเสี่ยงดานอัตลักษณ :
ดานภาพลักษณ
1. การสรางภาพลักษณ
ความเขมแข็งทางวิชาการ
และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการดานอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

1. สรางระบบการ
จัดเก็บขอมูล เพื่อ
พัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิชาการใหได
มาตรฐาน

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1 ระบบการจัดเก็บ
ขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพยังไม
เปนมาตรฐาน
เดียวกัน

1.1.1 กระบวนการจัดเก็บ
ฐานขอมูลของแตละหนวยงาน
ขาดความเชื่อมโยงและไมเปนไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อยางแทจริง

1) คณะและหนวยงานกําหนด
และสรางแบบฟอรมการติดตาม
การจัดเก็บขอมูลใหชัดเจน สงให
มหาวิทยาลัยนําไปสรางระบบที่
เปนมาตรฐาน
2) มหาวิทยาลัยสรางระบบการ
จัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันตามเกณฑและตัวชี้วัด
ตางๆ ใหชัดเจน มีแบบฟอรม
เดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติให
เขาใจตรงกัน
3) กําหนดใหมีระบบการเตือน
ติดตามการจัดเก็บรางขอมูลอยาง
สม่ําเสมอและทั่วถึง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย.53
ฝาย / ทุกหนวยงาน

51
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ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
1.2 เพื่อติดตามประเมินผล
การสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการดานอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ

2. ภาพลักษณดานการธํารง
รักษาบุคลากรตนแบบของ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อธํารงรักษาบุคลากร
และศักยภาพของบุคลากร
ใหพัฒนามหาวิทยาลัยสู
สากลไดตามนโยบายที่

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

2. พัฒนาระบบและ
กลไกการติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาความเขมแข็ง
วิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ

2.1 บุคลากรขาด
การตระหนักและ
ใหความสําคัญ ใน
การรับผิดชอบการ
ใหขอมูลตาง ๆ ตอ
มหาวิทยาลัย

2.1.1 บุคลากรขาดความเขาใจ
และขาดความตอเนื่องในการเขา
รวมประชุมหรือดําเนินงานตาง
ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบุคคล
ยอย

1) กําหนดการประกันคุณภาพลง
สูบุคคล เพื่อใหบุคลากรเกิดการ
ตระหนัก และใหความสําคัญกับ
การสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการใหกับตนเองใหมากขึ้น

1. สรางและธํารง
รักษาบุคลากร
ตนแบบที่มีชื่อเสียง
และสราง

1.1 บุคลากร
ลาออกไปทํางาน
กับองคกร
หนวยงาน

1.1.1 บุคลากรขาดแรงจูงใจ
ในดานการทํางานใหกับ
มหาวิทยาลัย

1) มหาวิทยาลัยสรางแรงจูงใจทาง 30 ก.ย.53
สังคมใหกับบุคลากร เกิดความรัก คณะฯ / ทุก
และผูกพัน กับองคกร ใหมากขึ้น หนวยงาน
โดยใหตระหนักถึงความอยูรอด

หมายเหตุ
(7)
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ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
มหาวิทยาลัยกําหนด

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

คุณประโยชนใหกับ
มหาวิทยาลัย

ภายนอกที่มีคา ตอบ
แทนสูงกวา

2. สรางระบบและ
กลไก การปฏิบัติงาน
จากบุคลากรตนแบบ
ใหถายทอดแกบุคลากร
รุนใหมไดเพื่อธํารงไว
ซึ่งมาตรฐานดาน
กระบวนการ

2.1 จํานวน
บุคลากรตนแบบ
และมีชื่อเสียงเปน
ที่ยอมรับของมหา
วิทยาลัยเกษียณอายุ
ราชการขาดการ
ถายทอดกระบวนการ
สูบุคลากรรุนใหม
2.2 ขาดการถายทอด

ปจจัยความเสี่ยง
(4)

การจัดการความเสี่ยง
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

และวัฒนธรรมองคกรเปนสําคัญ
2) มหาวิทยาลัยจัดคาตอบแทน
และมีระบบคาตอบแทนที่
เหมาะสมกับศักยภาพของ
บุคลากรตามความชํานาญและ
ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา
2.1.1 บุคลากรรุนใหมขาด
ความเชื่อมโยงประสบการณจาก
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการที่มี
ชื่อเสียงหรือเปนตนแบบทําให
กระบวนการทํางานไมตอเนื่อง
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ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กระบวนการสู
บุคลากรรุนใหม

3. ภาพลักษณดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
และนักศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภาพลักษณดาน
บุคลิกภาพภายนอกและ
ภายในของบุคลากรใหเปน
ที่นาเชื่อถือและเปนที่
ยอมรับของสังคมภายนอก

1. จัดโครงการ
สงเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพของ
บุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อใหเปน
เอกลักษณที่โดดเดน

1.1 บุคลากร
บางสวนยังขาด
ความตระหนัก
ดานบุคลิกภาพ
และการเปนตัวอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติตนที่
เปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษา
1.2 บุคลากรสาย
วิชาการบางสวน
เนนคุณภาพดาน
การสอนเพียงดาน
เดียว

1.1.1 บุคลากรบางสวนยัง
ข า ด ก า ร ต ร ะ ห นัก ถึง
ชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย

1) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย
ดานการพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคลากรและนักศึกษาใหเปน
รูปธรรม ผานโครงการ และ
กิจกรรมตาง ๆ

30 ก.ย.53
สํานักกิจการ
นักศึกษา / ทุก
หนวยงาน
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ตอดานที่ 2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
2. เพื่อสรางภาพลักษณดาน
บุคลิกภาพภายนอกและภายใน
ของนักศึกษาใหเปนเอกลักษณ
เฉพาะที่เปนที่ยอมรับของ
สังคม

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

2. สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหบุคลากร
ตระหนักถึงความ
ถูกตองและการรักษา
ชื่อเสียงของหาวิทยาลัย
ในทุกดาน

2.1 นักศึกษาสวน
ใหญยังมีบุคลิกภาพที่
ไมเหมาะสม แตงกาย
ผิดระเบียบ

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.1 นักศึกษาสวนใหญมี
คานิยมตามแฟชั่นและ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ความเปนนักศึกษา

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

1) มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐาน
ดานบุคลิกภาพนักศึกษาที่ไม
เหมาะสมใหเปนรูปธรรม
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แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2553
ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงดานการเงิน
1. รายไดของมหาวิทยาลัย
ความไมแนนอนของรายได
วัตถุประสงค : เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีรายไดเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไว

1. การจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณแผนดิน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมหาวิทยาลัย
มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1 มหาวิทยาลัย
ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก
รัฐบาลไมเปนไปตาม
ปาหมายที่ตั้งไว

1.1.1 วิกฤตเศรษฐกิจ และ
ปญหาดานการเมืองภายใน
ประเทศ สงผลใหรายไดของ
รัฐบาลลดลง

1) ติดตามสถานการณอยาง
ตอเนื่องและปรับแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล
2) การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
นโยบายสําคัญเรงดวนที่รัฐบาล
กําหนด

30 ก.ย.53
สํานักงานอธิการบดี
(ฝายนโยบายและ
แผน กองคลัง)
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ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
2. การจัดเก็บเงิน
รายไดของ
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
2.1 การจัดเก็บเงิน
รายไดของ
มหาวิทยาลัยไม
เปนไปตาม
เปาหมาย

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.1 จํานวนนักศึกษา
ลดลงในชั้นปที่ 2
2.1.2 นักศึกษาคางชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา

1) การกูยืมเงินของนักศึกษา จาก
กยศ. กรอ. ไมไดรับตามเปาหมาย
/ ไมเพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษา
2) แตงตั้งคณะกรรมการการ
ติดตามชําระเงินของนักศึกษา
3) เรงรัดนักศึกษาในการชําระ
คาธรรมเนียมใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดโดยผาน
ระบบอาจารยที่ปรึกษา และสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
4) เพิ่มแหลงสนับสนุน
ทุนการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม
ระดมทุนใหนักศึกษา

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย.53
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
ศูนยสารสนเทศฯ

57

58

ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

2.1.3 ไดรับเงินจากโครงการเงินกู - ทบทวนกระบวนการตรวจสอบ
กรอ. กยศ. ลาชา
และกลั่นกรองขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับการกูยืมเงินของนักศึกษา
ใหถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. ภาระหนี้สินของ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
บริหารจัดการหนี้สินของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. ภาระหนี้สินของ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค :
เพื่อใหการชําระ
หนี้สินของ
มหาวิทยาลัยเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

1.1 ความไมแนนอน
ของรายได (เงิน
รายไดของ
มหาวิทยาลัย)
เนื่องจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ
1.2 การชําระหนี้สิน
ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

1.1.1 มหาวิทยาลัยขาดสภาพ
คลองในการชําระหนี้
1.2.1 การคางชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษา
1.2.2 การรับโอนเงินของ

1) มีการประชุมติดตามและเรงรัด
30 ก.ย.53
การชําระหนี้อยางตอเนื่อง
สํานักงานอธิการบดี
2) มีการตั้งคณะกรรมการในการ (กองคลัง)
ติดตามการชําระเงินของนักศึกษา
และชําระหนี้ของมหาวิทยาลัย
1) มีการตั้งคณะกรรมการในการ
ติดตามการชําระเงินของนักศึกษา
และชําระหนี้ของมหาวิทยาลัย
2) มีการแตงตั้งเจาหนาที่
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ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสีย่ ง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กองทุน กยศ. , กรอ. ลาชา
1.2.3 การจัดหาเงินเพื่อการ
ชําระหนี้สินไมคลองตัว
1.2.4 มหาวิทยาลัยมีภาระ
หนี้สินทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวในปริมาณมากขึ้น
1.2.5 มหาวิทยาลัยมีการกอ
หนี้เพื่อการลงทุนในสวน
สินทรัพยถาวรและ
คาใชจายเพิ่มขึ้น จึงมีผลทํา
ใหเกิดภาระหนี้สินเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปดวย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

ประสานงานดานการเงิน ศูนย
สนเทศฯ กองทุน และธนาคาร
และรายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงาน
3) มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบ
ใชจายเงินเพื่อใหมีการจัดเตรียม
เงินเพื่อการจายชําระหนี้
4) มหาวิทยาลัยควรงดการกอหนี้
ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีสภาพคลองทาง
การเงินดีขึ้น
5) มหาวิทยาลัยควรจัดลําดับ
ความจําเปนของคาใชจายตางๆ
และการลงทุนใหอดคลองกับ
รายไดที่มหาวิทยาลัยหามาได
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ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
3. ความคุมคาในการใชเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
ลงทุนในงาน/โครงการตาง
ๆ ของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
1.การประเมินความ
คุมคาของการใชเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อ
การประเมินความ
คุมคาในการใชเงิน
ของโครงการตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1 การลงทุนใน
งาน/โครงการตางๆ
ไดผลลัพธไมเปนตาม
เปาหมาย

1.1.1 ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
ไมไดประเมินความคุมคากอน
การลงทุนโครงการตางๆ
1.1.2 บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
ความคุมคาในการใชเงิน
1.1.3 สภาวะแวดลอมภายนอกที่
ไมสามารถควบคุมไดทําใหการ
ดําเนินงาน/โครงการไมเปนไป
ตามแผน
1.1.4 การลงทุนในโครงการตางๆ
ตอง

1) ทบทวนการจัดหารายไดจาก
แหลงอื่นนอกจากคาธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษา
2) มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการ
ประเมินความคุมคากอนการ
ลงทุนโครงการตาง ๆการใชงาน
ในการเรียนการสอนใหกับ
นักศึกษา
3) จัดอบรม/สัมมนาใหความรู
เกี่ยวกับการประเมินความคุมคา
ในการใชเงินของการลงทุนงาน/
โครงการตาง ๆ
4) ปรับแผนการดําเนินงานเมื่อ
เล็งเห็นวาการดําเนินงาน/
โครงการดังกลาวจะได
ผลตอบแทนต่ํากวาคาเปาหมายที่
วางไว

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย.53
สํานักงานอธิการบดี
(กองนโยบายและ
แผนและกองอาคาร
สถานที)่
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ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

4. ระบบการเบิกจายเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการ
บริหารจัดการระบบการ
เบิกจายเปนไปตามแผน
และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

1. การดําเนินงาน
ดานการเบิกจายเงิน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหระบบการเบิก
จายเงินเปนไปตาม
แผนที่วางไวและ
บรรลุเปาหมาย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

1.1 ขั้นตอน/
หลักฐาน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานไม
ครบถวนกอใหเกิด
การเบิกจายลาชา

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

สามารถใชทรัพยากร
รวมกันได

5)จัดทําแผนการใชงาน หรือการ
ประมาณการ การใชงานในการ
ลงทุนในโครงการตางๆ
6) สงเสริมใหใชทรัพยากร
รวมกัน
ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย

1.1.1 ขาดความเขาใจ
ขั้นตอนและหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายการ
ปฏิบัติงาน

1) จัดอบรม/สัมมนาดานการ
30 ก.ย.53
เบิกจายเปนประจําทุกป เพื่อสราง สํานักงานอธิการบดี
ความเขาใจ ขั้นตอนและหลักฐาน (กองคลัง)
ประกอบการเบิกจายใหถูกตอง
ครบถวน และจัดทําคูมือการ
เบิกจายเผยแพรทางเว็บไซตของ
กองคลัง

หมายเหตุ
(7)
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ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.2 มีการเปลี่ยน
1.2.1 เจาหนาที่ขาดความเขาใจ/
แปลง กฎระเบียบ
ตีความ กฎ ระเบียบใหมๆ
แนวทางการฏิบัติงาน
อยูเสมอ ขาดการ
ติดตามอยางตอเนื่อง
1.3 ระบบเทคโนโลยี
ที่ใชงานยังไม
สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานตางๆได
อยางสมบูรณ

1.3.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช
งานไมสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวยงานตางๆ
ไดอยางสมบูรณ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

2) จัดอบรม/สัมมนาการสรางความ
เขาใจ กฎระเบียบใหมๆ และจัดทํา
เปนแนวทางปฏิบัติใหหนวยงาน
ตางๆทราบ
3) ประสานงานความรวมมือกับผูที่
เกี่ยวของเพื่อใหเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนภาพรวมเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย
4) ใหมีการประสานงานระหวาง
ผูใชงาน กับผูกําหนด TOR กอนการ
จัดทําคุณลักษณะและมีการ
เรงรัดติดตามการเบิกจายอยาง
เรงดวน
5) ผูรับผิดชอบงาน/โครงการเริ่ม
ดําเนินการเบิกจายเงินลาชา ให
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ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานการเงิน

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
1.4 มีการ
เปลี่ยนแปลง
รายงานในTOR
หลังจากที่มีการ
กําหนดแลว
1.5 การเบิกจายเงิน
งบประมาณไมทัน
ในปงบประมาณ

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

1.4.1 ผูกําหนด TOR ขาดความรู เรงรัดดําเนินการตามแผน และ
ความเขาใจในการกําหนด
แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของ
คุณลักษณะจึงใชเวลานานในการ ทราบ
ปฏิบัติงาน
1.5.1 การเบิกจายเงินงบประมาณ
ไมเปนไปตามแผนเนื่องจากเกิด
ความลาชาจากการเปลี่ยนแปลง
ในรายการในงบลงทุน
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แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2553
ดานที่ 4 ความเสี่ยงการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

1) กําหนดนโยบายและประกาศ
หรือเกณฑปฏิบัติ
2) ประชุมบุคลากรในฝายวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อรับทราบ
ปญหาและเสนอแนวทางที่ควร
ปฏิบัติโดยยึดถือประโยชน
สวนรวมที่เปนธรรมแกทุกฝาย

30 ก.ย.53
ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียนและกอง
กฎหมาย

หมายเหตุ
(7)

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามและไมปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
ความไมชัดเจนของ
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติของฝายวิชาการและ
งานทะเบียน

1.ทําการตรวจสอบ
ระเบียบและขั้นตอน
การปฏิบัติงานจริง
ของฝายวิชาการและ
งานทะเบียน
2.สรุปปญหาความ
ไมชัดเจนหรือ

1.1 บุคลากร
กระทําผิดระเบียบ
กฎหมาย ถูก
ดําเนินการทาง
วินัย

1.1.1 ระเบียบและขอ
ปฏิบัติยังไมชัดเจน
1.1.2 บุคลากรไมทราบ
แนวทางและขั้นตอนใน
การปฏิบัติที่ชัดเจน
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ดานที่ 4 ความเสี่ยงการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

ขั้นตอนที่ยังไมไดมี
การกําหนดระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติ
3.เสนอตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและ
ผูบริหาร เพื่อกําหนด
ระเบียบใหชัดเจน
และประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน

การไมปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยนักศึกษา เชนการแตง
กาย การสูบบุหรี่ใน
มหาวิทยาลัย

1.เพื่อประเมินปญหา
ดานบุคลิกภาพของ
นักศึกษาทั้งใน
มหาวิทยาลัย และ
ตามศูนยตาง ๆ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

3) กําหนดแนวทางและขั้นตอน
ในการแกปญหาตอกองกฎหมาย
เพื่อกําหนดระเบียบตามขั้นตอน
ตอไป
4) ประกาศ ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติใหทราบเปนที่เปดเผย
ทั่วถึงทุกหนวยงานทั้ง นักศึกษา
อาจารยและเจาหนาที่

1.1 นักศึกษาสวน
ใหญยังแตงกายไม
เรียบรอยและมี
การสูบบุหรี่ใน
มหาวิทยาลัย

1.1.1 นักศึกษาขาดความ
ตระหนักในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

1) ทําปายไวนิลขนาดเทาธงญี่ปุน
30 ก.ย.53
มีรูปภาพการแตงกายแบบไม
ฝายพัฒนานักศึกษา
สุภาพและแบบสุภาพ โดยไมเห็น ฝายประชา สัมพันธ
หนานักศึกษา
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ดานที่ 4 ความเสี่ยงการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
2.กําหนดแนวทางใน
การรณรงคและ
ประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบและ
ปฏิบัติ
3.สนับสนุน
งบประมาณใหแก
องคการนักศึกษา
และชมรมตางๆ ใน
การเปนผูดําเนินการ
รณรงคเรื่อง
บุคลิกภาพและการ
ไมสูบบุหรีข่ อง
นักศึกษา

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.2 สิ่งแวดลอมภายนอก
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแตง
กาย
1.1.3 อาจารยบางสวนขาด
ความเอาใจใสในการสั่ง
สอน
1.1.4 อาจารยยังไมเปน
แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการแตงกาย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

2) ติดปายไวนิลทั่วมหาวิทยาลัยที่ องคกรนักศึกษา
เปนจุดสําคัญ
3) โดยใหนักศึกษาวางแผน
ดําเนินการและรณรงคโดย
มหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณ
เทาที่จําเปน
4) อาจารยผูสอนควรสอดแทรก
เรื่องการแตงกาย การสูบบุหรี่และ
มารยาทที่ดีใหแกนักศึกษา
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ดานที่ 4 ความเสี่ยงการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

การพิจารณาทุน
ใหความรูในเรื่องการ
กระทําความผิด ตาม
พ.ร.บ.วาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550

1.ทําการประเมิน
ความรู ความเขาใจ
ตีความพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทํา
ความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.
2550
2. ประเมินศักยภาพ
บุคลากร ทรัพยากร
สารสนเทศ ดาน
Hardware Software
ความสามารถของ

1.1 นักศึกษา
บุคลากร ยังฝาฝน
พ.ร.บ.วาดวยการ
กระทําความผิด
ทางดาน
คอมพิวเตอร พ.ศ.
2550

1.1.1 ผูใชงานใน
มหาวิทยาลัยไมมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.วาดวย
การกระทําความผิดทางดาน
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

1) อบรม ประชาสัมพันธ เพื่อให
ความรู ความเขาใจ และไมละเมิด
ฝาฝน ขอกําหนด ตาม พ.ร.บ.วา
ดวยการกระทําความผิดทางดาน
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2) ควรมีการเผยแพรขอมูล เพื่อ
ประชาสัมพันธ เรื่อง บทลงโทษ
ในพ.ร.บ.วาดวยการกระทํา
ความผิดทางดานคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ในเชิงรุก เชน การทํา
ปายประกาศที่เห็นอยางชัดเจนใน
หนวยงานตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย
3) ประชาสัมพันธ เรื่องประกาศ

30 ก.ย.53
ฝายวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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68

ดานที่ 4 ความเสี่ยงการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

บุคลากร
3. ประเมินขอมูลที่
จะตองจัดเก็บ
4.ประเมิน
กระบวนการทํางาน
วาจาง
การติดตามเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา ใน
กรณีที่นักศึกษาพนสภาพ
การเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต

1. เพื่อเรียกคืน
ทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยฯ
กลับคืน เพื่อใช
ประโยชนตอไปใน
ดานการศึกษา

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

กฎระเบียบบน website ของ
มหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิทยาลัย
ไมสามารถเรียก
คืนหรือติดตาม
เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบ
พกพาจาก
นักศึกษาที่ที่
ลาออกและโดนรีไทร

1.1.1 นักศึกษาละเลยและ
ไมปฏิบัติตามสัญญา
กฎระเบียบที่ทําไวกับ
มหาวิทยาลัยฯ
1.1.2 ชองทางในการ
ติดตามทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยฯ จาก
นักศึกษาที่ระบุในสัญญาไม
สามารถติดตามได

1) พัฒนาระบบการแจงเตือนการ
หมดอายุของโปรแกรมตางๆ
ภายในเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา
2) เพิ่มชองทางในการติดตอและ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในการ
สํารวจสถานะของเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา

30 ก.ย.53
ฝายสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
ฝายวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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69

ดานที่ 4 ความเสี่ยงการปฏิบัติตามและไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

3) กําหนดขั้นตอนและการบังคับ
ใชกฎหมายและการเอาความกับ
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามสัญญา
4) ใหคณะหรืออาจารยที่ปรึกษา
ควรมีการติดตามนักศึกษาที่ขาด
การติดตอและรายงานใหสํานัก
วิทยบริการ ฯทราบ

69

70
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2553
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

ภาวะคับขัน
1. อัคคีภัย
วัตถุประสงค : เพื่อกระตุน
ใหบุคลากรตระหนักถึงผล
เสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและ
ชวยกันปองกัน

1. การจัดการอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยว กับ
อุปกรณดับเพลิง วิธี
การระงับอัคคีภัย
ขั้นตนและสามารถ
ระงับอัคคี ภัยเพื่อมิ

1.1 บุคลากรขาด
ความรูเกี่ยวกับ
อัคคีภัย

1.1.1 บุคลากรสวนใหญยัง
ไมไดเขารับการอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน

1) จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องตน
ใหกับบุคลากร

30 ก.ย.53
ฝายอาคารสถานที่
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71
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
ใหลุกลามรุน แรงได
2. การซอมอพยพ
หนีไฟ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการระงับ
เหตุอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้น และเสริมสราง
ประสบการณใหกับ
บุคลากรในการเขา
ระงับเหตุเพือ่ สราง
ความมั่นใจในระบบ
รักษาความปลอดภัย
ภายในมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
2.1 บุคลากรขาด
ความรูเกี่ยวกับการ
ใชอุปกรณดับเพลิง

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.1 บุคลากรสวนใหญยัง
ไมไดเขารวมการฝกซอม
อพยพหนีเพลิง
2.1.2 ไมมีการตรวจเช็คความ
พรอมตอการใชงานของอุปกรณ

1) จัดซอมอพยพหนีเพลิง
2) สํารวจและจัดหาอุปกรณ
ปองกันในสวนที่ชํารุดและใน
สวนที่ยังไมมี

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย.53
ฝายอาคารสถานที่
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72
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

2. การเกิดเหตุจราจลและ /
หรือ เหตุการณชุมนุมทาง
การเมือง โดยรอบ
มหาวิทยาลัย ฯ
วัตถุประสงค : เพื่อรักษา
ทรัพยสินทางราชการและ
ความปลอดภัยของ

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยงั
เหลืออยู
(3)

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

3. การเฝาระวัง
อัคคีภัย
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมีการเฝาระวัง
การเกิดอัคคีภัย

3.1 อันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับบุคลากร
และความเสียหาย
แกทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ฯ

3.1.1 บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจในการใช
อุปกรณไฟฟาภายใน
มหาวิทยาลัย ฯ และ
ประมาทในการใชอุปกรณ
3.1.2 ไมมีมาตรการที่ชัดเจน

1) จัดทําคูมือการใชอุปกรณ
2) จัดทํามาตรการเพื่อขอความ
รวมมือในการเฝาระวังเรื่องอัคคีภัย

30 ก.ย.53
ฝายอาคารสถานที่

1. กําหนดมาตรการ
ภาวะคุกคาม
วัตถุประสงค :
เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณจราจล

1.1 ความรุนแรงที่
อาจเกิดขึ้นไมมี
ความแนนอน

1.1.1 พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ฯ อยูในเขต
การชุมนุมทางการเมือง
1.1.2 ไมมีมาตรการที่
ชัดเจนในการควบคุม ดูแล
ความปลอดภัยจากปริมาณ
ฝูงชนจํานวนมาก

1) จัดตั้งทีมทํางานเพื่อประเมิน
สถานการณขณะเกิดเหตุการณเพื่อ
ทําการปดทําการของสถานศึกษา
2) ระดมจัดทําแผนและกําหนด
มาตรการเกี่ยวกับเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้น
3) จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใน

30 ก.ย.53
ฝายอาคารสถานที่

หมายเหตุ
(7)
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73
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)

บุคลากร / นักศึกษา
ตลอดจนผูใชบริการที่อยู
ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ขณะ
เกิดเหตุ

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.3 บุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานความปลอดภัยของ
มหาวิทยา ลัย ฯ ยังขาดความรู
ดานการปองกันการบุกรุก
2.1 ทางเขา - ออก
ที่เปนจุดเสี่ยง

3. ดูแลทรัพยสินและความ
ปลอดภัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ศูนยหัวหิน

ปจจัยความเสี่ยง

1. เพิ่มความเขมใน
การตรวจตรา
วัตถุประสงค :
เพื่อใหบุคลากรและ

1.1 เกิดอุบัติเหตุ
จราจรใน
มหาวิทยาลัย ฯ

2.1.1 ทางเขา - ออกของ
มหาวิทยาลัย ฯ มีหลายจุด
2.1.2 ความแข็งแรงของ
ประตูทางเขา - ออกที่จะ
ปองกันการทําลายบุกรุก
1.1.1 ยังขาดความเคารพใน
กฎจราจรและจิตสํานึกที่ดี
ในการสัญจร

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

การปองกันการบุกรุก
1) จัดทําประตูที่สามารถเปด / ปด
ไดทุกจุดและปรับปรุงประตูใหมี
ความแข็งแรง

1) มีการจัดทําเสนทางสัญจรของ
คนเดินถนน

30 ก.ย.53
ฝายอาคารสถานที่
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74
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
วัตถุประสงค : เพื่อดูแล
ทรัพยสินและความปลอดภัย
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตมีความ
ปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาเมื่ออยู
ภายในมหาวิทยาลัย
ฯ ทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
2.1 มีการโจรกรรม
ทรัพยสินและทําราย
รางกายภายใน
มหาวิทยาลัย

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

2.1.1 มีจุดและสถานที่
ลอแหลม
2.1.2 บุคลากรประมาทขาด
ความระมัดระวัง
2.1.3 เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยไมมีศักยภาพเพียงพอ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

1) การติดตั้งกลองวงจรปดตามจุด
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
2) กําชับการตรวจตราภายใน
สถานที่ทํางาน
3) สรางกฎ ระเบียบและจิตรจํานึก
ในงานบริการใหกับเจาหนาที่ รปภ.
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75
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค : เพื่อผลักดัน
ใหเกิดองคกรแหงสุจริต
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี
(Organizational Integrity)

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
1. ความซื่อสัตย
ความโปรงใส ใน
การปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
1.1 การไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการ
ทํางานปกติ

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.1 บุคลากรขาดความรู
1) ใหความรู จัดอบรมเกี่ยวกับ
ความเขาใจถึงขั้นตอนการทํางาน ขั้นตอนการดําเนินงานแก
ที่ถูกตองตามระเบียบ
บุคลากร
2) ผูบังคับบัญชาเบื้องตนตรวจ
คัดกรองความถูกตอง เบื้องตน
กอน
3) มีคณะทํางานติดตาม รายงาน
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเปน
ประจํา
4) มีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรที่ปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ (อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

30 ก.ย. 53
ทุกหนวยงาน
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โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/
กิจกรรม
(1)
จรรยาบรรณ
วัตถุประสงค : เพื่อให
บุคลากรมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค
(2)
1.การสงเสริม
จรรยาบรรณ
วัตถุประสงค :
เพื่อบุคลากรมีความ
ประพฤติที่ดีงาม
รักษาไวซึ่งศักดิ์ศรี
ชื่อเสียง เกียรติคุณ
เกรียติฐานะของ
บุคลากร ใหนา
เลื่อมใส ศรัทธา นา
ยกยอง อันจะเกิด
ประโยชนตอตนเอง
และมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู
(3)
1.1 ความผิด
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ดานการทําผลงาน
วิชาการ

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(4)

(5)

1.1.1 อาจารยผูทําผลงาน
วิชาการยังขาดความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(7)

1) ใหความรูดานกฎหมายลิขสิทธิ์
30 ก.ย.53
แกอาจารย
ฝายบริหารงาน
2) ตัง้ คณะกรรมการภายในเพื่อ
บุคคล
ชวยในการกลั่นกรองเนื้อหากอน
สงผลงานออกไปภายนอก
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