แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

ตวามเสี่ยงสูง

3

3

9

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

คแนน(L x I)

โอกาส

12

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

3

(11) ประเมินหลังควบคุม

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

4

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

N/A

4

3

12

ตวามเสี่ยงสูง ผู้กากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร /รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์)และ
ฝ่ายบริการการศึกษา

2

3

5

ความเสี่ยงปาน ผู้กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.ด้านกลยุทธ์
P จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผน การ 1. จานวนนักศึกษาในบางสาขายังไม่
รับที่กาหนดไว้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัย
อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทา
ให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชา
กรในวัยเรียนลดลง และมีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)
3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาด
แรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอทาให้การ
เข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการ
ตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับเลือกสละ
สิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า
6. สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
(T:61)

P 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด (ความเสี่ยงปี 63)

3

1. นโยบายของผู้บริหารมีการ
เปลี่ยนแปลง
2. การกาหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกิน
กว่าความสามารถของหน่วยงาน
3. งบประมาณมีการเปลี่ยน แปลง
ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินงานได้
4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด
ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2563 รอบ 11 เดือน พบว่า มี
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 45
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 61
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.77

4

12

ความเสี่ยงสูง
มาก

3

3

9

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดทาคาสั่งคณะทางานติดตาม
จานวนนักศึกษาและคณะทางาน
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

คณะ ฯ มีการแต่งตั้งคณะทางาน ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการติดตาม
จานวนนักศึกษา ทุกรอบการรับนักศึกษา โดย
ให้ทางหลักสูตรช่วยเร่งประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ออนไลน์

2. จัดทา/ปรับหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและตลาด
แรงงาน

คณะ ฯ มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบการปรับปรุงให้ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาด แรงงาน

3. ประชุมคณะ ทางานและรายงาน
สรุปผลการติดตามและ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม เป้าหมาย รอบ
6,9 เดือน

คณะ ฯ มีการประชุมคณะทางานและรายงาน
สรุปผลการติดตามและประชาสัมพันธ์กลุ่ม
เป้าหมาย

4. นาผลสรุปมาปรับปรุงหรือพัฒนา
หาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

คณะ ฯ นาผลสรุปมาปรับปรุงหรือพัฒนาหา
แนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดทาคาสั่งและคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบ ประมาณ
2564

2. จัดทาคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบ ประมาณ
2564

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง รายงานผลการปฏิบัติ
คณะกรรมการรวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการ
ราชการประจาปี
เพื่อรับทราบคารับรองการปฏิบัติราชการของ
งบประมาณ พ.ศ.
หน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คา
2564 บรรลุผลทั้งหมด
รับรองของการปฏิบัติราชการมีความถูกต้อง
8 ตัวชี้วัด จาก
และได้รับการลงนามจากผู้ บริหารของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด 32
หน่วยงานเพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่
เหลือ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานและ
รายงานผลต่อไป
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาคู่มือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบ
ประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน มีข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์
การให้คะแนน ที่ถูกต้อง ในระบบติดตามผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่
เหลือ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานและ
รายงานผลต่อไป

3. จัดทาปฏิทินและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบ ประมาณ
2564

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

การดาเนินงาน
สามารถดาเนินไปได้
ในสภาวการแพร่
ระบาดของโรคระบาด
Covid-19

3

4

12

3

2
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ระดับความเสี่ยง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด
ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2563 รอบ 11 เดือน พบว่า มี
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 45
สัญวญาณเตื
อนภั61ย
ตัวชี้วัด(4)
จากตั
ชี้วัดทั้งหมด
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.77

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาปฏิทินการ
ถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน มีผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ
ตามตัวชี้วัด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน ถูกต้อง
อย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาการจัดการมีผลการปฏิบัติราชการตาม
4. นาผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาปรับ ปรุง/พัฒนาในปีถัดไป แผนปฏิบัติการประจาปี มีความก้าวหน้าและ
ถูกต้องทุกเดือน มหาวิทยาลัยทราบผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการประจาปี หน่วยงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน ทุกไตรมาส
หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน ทุกไตรมาส และ
ถ้าหากตัวชี้ตัวไหนไม่บรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานจะนาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายงานต่อคณะกรรมการไปปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาในปีถัดไป

P

1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล
ภายนอกมีผลต่อการดาเนินงานด้านการบริการ
วิชาการ

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

3

3

9

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดทาคาสั่งคณะทางานด้านการ
บริการวิชาการ

มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการ
บริการ ที่มีศักยภาพการพัฒนาครัวเรือนใน
ชุมชน ทั้งศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศ
ศาสตร์

2. ประชุมคณะ ทางานเพื่อติดตามเฝ้า ปรับกาหนดการ/ช่วงเวลาการดาเนินงาน ลง
ระวังวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม
พื้นที่พัฒนาครัวเรือนในชุมชน เพื่อความ
ภายนอกที่มีผลต่อการบริการวิชาการ ปลอดภัยและสะดวกต่อการดาเนินงาน
รอบ 3,6,9,12 เดือน

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์

1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาล ในด้านต่างๆได้แก่ ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

3

3

9

3. รายงานสรุปผลการติดตามเฝ้า
ระวังของคณะทางานฯ

มีการรายงานผลในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงาน
เพื่อเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. นาผลสรุปมาปรับปรุง/พัฒนาหา
แนวทางที่เหมาะสมต่อไป

มีการประชุมสรุปผลการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุง/พัฒนาหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ดาเนินงานปีงบประมาณถัดไป

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ความเสี่ยงสูง ผู้กากับดูแล:
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ

ผู้กากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
แผนงาน และประกัน
คุณภาพผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

4. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ
ประจาปีของหน่วยงาน เพื่อติดตาม
และทบทวน รอบ 6,9 เดือน

1. อาจารย์ไม่ได้ดาเนินการวิจัยที่
3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทางวิชาการและ
วิจัยกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ
อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย
3. การให้ความสาคัญและ
ประสิทธิภาพการทางานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมี
น้อย
4. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

4

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอกสถานที่
และไม่มีอาจารย์ควบคุมดูแล

4

3

12

ความเสี่ยงสูง

3

3

9

3

2

มีการติดตามจานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่นาไปใช้
คณะวิทยาการจัดการมีคลีนิควิจัยให้คาปรึกษา
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
แก่คณาจารย์ นักวิจัย เพื่อสนุนส่งเสริมการ
ของหน่วยงานประจา
ทางานวิจัย
ทุกเดือน
มีรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการติดตาม
จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3

4

12

ความเสี่ยงสูง ผู้กากับดูแล:
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
มีการกากับ ควบคุม
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อ ดูแลนักศึกษา สาหรับ
กากับ ดูแล สั่งการ การดาเนินงานด้านกิจการ การจัดกิจกรรมนอก
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
สถานที่ และการจัด
กิจกรรมได้รับอนุญาต
มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรม
จากคณะวิทยาการ
นักศึกษา และจัดทารายงานการประชุม
จัดการ สาหรับการ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
จัดกิจกรรมนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
เป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่กาหนดของ
มีการติดตามและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการทา
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษา

3

2

6

ความเสี่ยงปาน กากับดูแล :
กลาง
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

6

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
บริหารแผนและงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระบบ
ERP

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการอบรม
ให้กับบุคลากรในคณะ เพื่อส่งเสริมให้ ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ในการ
ทางานวิจัย
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
2. สนับสนุนส่งเสริมการทางานวิจัย
และและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยมีคลีนิควิจัยให้คาปรึกษา
3. ติดตามจานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่นาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้กากัผูบ้รดูับแผิล:ดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
แผนงาน และประกัน
คุณภาพผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

2. กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ 'เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
3. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับ
บุคลากรในหน่วยงาน

ระดับความเสี่ยง

9

คแนน(L x I)

3

(7) วิธีการ
จัดการกับ (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

3

คแนน(L x I)

ความเสี่ยงสูง

โอกาส

12

ระดับความเสี่ยง

4

คแนน(L x I)

3

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

P 2.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่กาหนดของมหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยงปี 63)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

2.1 การนางานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

(4) สัญญาณเตือนภัย
1. การปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาล ในด้านต่างๆได้แก่ ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2563 รอบ 11 เดือน พบว่า มี
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 39
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 42
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.85

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ

P

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

2.ด้านการปฏิบัติงาน
P

(3) ความเสี่ยง
1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

4. ประชุมเพื่อนาผลการติดตาม
จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีที่นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์มาปรับปรุง/พัฒนาให้มีจานวน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
12

ความเสี่ยงสูง

3

3

9

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดทาคาสั่งผู้รับผิดชอบดูแล
และ
นักศึกษาในการทากิจกรรมนักศึกษา
หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการทา
กิจกรรมนักศึกษา

3. ติดตามและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการ
ทากิจกรรมนักศึกษา

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

ระดับความเสี่ยง

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

คแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

การจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ และการจัด
กิจกรรมได้รับอนุญาต
จากคณะวิทยาการ
จัดการ สาหรับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา
ผลลัพธ์ที่ไยด้บ
เป็น(10)
ไปตามกฎระเบี
ที่กาหนดของ
มหาวิทยาลัย

โอกาส

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

และไม่มีอาจารย์ควบคุมดูแล

3

2

6

ความเสี่ยงปาน กากับดูแล :
กลาง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ในรอบ 6 เดือน คณะ
วิทยาการจัดการไม่มี
เหตุไฟฟ้าดับ

3

3

9

ความเสี่ยงปาน ผู้กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานอาคาร
สถานที่)

ในรอบ 6 เดือน ระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีการ
สูญหายและไม่มีภัย
คุกคามทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

9

ความเสี่ยงปาน กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานศูนย์
คอมพิวเตอร์)

4. สรุปและนาผลการทากิจกรรม
มีการสรุปผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรม/
นักศึกษามาปรับปรุง /พัฒนาในปีถัดไป โครงการ และนาผลการทากิจกรรมนักศึกษา
มาปรับปรุง /พัฒนาในปีถัดไป

P 2.3 โรคระบาด

มีการแพร่ระบาด และพบว่ามี
รายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

3

3

9

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. มีคาสั่งคณะทางานติดตามเฝ้าระวัง คณะวิทยาการจัดการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
โรคระบาด
คณะทางานเพื่อติตามเฝ้าระวังโรคระบาด
2. ประชุมคณะ ทางานติดตามเฝ้า
ระวังโรคระบาด
3. ติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาด

4. สรุปและนาผลการเฝ้าระวังราคระ
บาดมาปรับปรุง/พัฒนาต่อไป
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
P 3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิม ปี 63)
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิด
จากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลง
สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟป่า
2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งู
เลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า และสาย
ไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนขึ้นสู่
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หรือนกเกาะลูก
ถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้
อุปกรณ์ป้องทางาน ทาให้ไฟดับ
3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า
ขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติใน
ระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง
ไฟฟ้าต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนว
สายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

P 3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ปี 63)

กระบวนการจัดการการป้องกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ครอบคลุมกับภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่
ครอบคลุม, อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัย,
การเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่
ใช้งาน,การบารุงรักษาอุปกรณ์ เป็น
ต้น

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

3

3

9

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง
และกระจาย
หรือโอนความ
เสี่ยง

คณะวิทยาการจัดการ
มีคณะทางานและมี
ความเข้าใจในการเฝ้า
คณะฯ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทาความ
ระวังโรคระบาด และ
เข้าใจในการตรวจเผ้าระวังโรคระบาด
มีการปรับปรุงการเฝ้า
คณะฯ ได้กาหนดจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังโรค ระวังโรคระบาด
ระบาด โดยให้เจ้าหน้าตรวจเช็คอุณหภูมิ และ
การใส่หน้ากากอนามัย ของบุคคลเข้าออกตึก

คณะฯ ได้สรุปผลการเฝ้าระวังโรคระบาดเพื่อ
มาพัฒนาการเฝ้าระวังโรคระบาด

1. มีผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ คณะฯ มีฝ่ายอาคารและสถานที่ในการดูแล
การเกิดไฟฟ้าดับ
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟฟ้าดับ
2. ติดตามตรวจ สอบระบบไฟฟ้า
เบื้องต้นในคณะฯ

ฝ่ายอาคารและสถานที่ของคณะฯ มีการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจาทุกเดือน

3. ประสานงานและดาเนินงานร่วมกับ คณะฯ มีการประสานงานดาเนินงานร่วม กับ
ส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบไฟฟ้า ส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบไฟฟ้าของ
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

4

3
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ความเสี่ยงสูง

2

4

8

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดทาแผนป้องกันภัยคุกคามทาง
และกระจาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง 2. ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการภัยคุกคาม
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนที่กาหนด

คณะฯ มีแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการมี
การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านบันทึกข้อความ (ระบบ
e-office) และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการมี
การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกั
คุกคามทางระบบเทคโนโลยี
(9)บภัคยาอธิ
บายผลการดาเนินงานตาม
(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง สารสนเทศ ผ่านบันทึกข้อความ (ระบบ
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
e-office) และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th

ในรอบ 6 เดือน ระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีการ
สูญหายและไม่มีภัย
คุกคามทางด้าน
เทคโนโลยี
(10) ผลลัสพารสนเทศ
ธ์ที่ได้

3

3
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ความเสี่ยงปาน กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(11) ประเมินหลังควบคุม
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานศูนย์
(12) ผู้กากับดูแล/
คอมพิวเตอร์)
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

8

คแนน(L x I)

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง
และกระจาย
(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ความเสี่ยง
4

3

2

6

ความเสี่ยงปาน ผู้กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ส่วนงานอาคาร
สถานที่)

2

3

6

ความเสี่ยงปาน ผู้กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลังและพัสดุ

โอกาส

2

ผลกระทบ

ความเสี่ยงสูง

ระดับความเสี่ยง

12

ผลกระทบ

3

คแนน(L x I)

4

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

กระบวนการจัดการการป้องกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ครอบคลุมกับภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่
ครอบคลุ
(4)ม,สัอุญปญาณเตื
กรณ์ที่ไม่อทนภั
ันสมั
ย ย,
การเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่
ใช้งาน,การบารุงรักษาอุปกรณ์ เป็น
ต้น

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

P 3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ปี 63)
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้อง
กันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านช่อง ทางสื่อสารต่างๆ
เช่น บันทึกข้อความระบบ e-office
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. ดาเนินการตามแผนป้องกันภัย
ผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันภัยคุกคาม
คุกคามทางระบบเทคโนโลยี
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ เช่น มีการดูแลรักษา/
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ใช้งานได้
5. ติดตาม และผลประเมินผล
ความสาเร็จของการป้องกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
P 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิม
ปี 63)

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มีความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมีการ
ชารุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแล
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจ
ก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อต
หรือลัดวงจร

4

3
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ความเสี่ยงสูง

3

3

9

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และกระจาย
ความเสี่ยง
2. สื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง
หรือโอน
www.fms.ssru.ac.th
ความเสี่ยง

3. ติดตาม และประเมินผล
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของหน่วยงาน

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
P 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีกฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน - การดาเนินงานและการแจ้ง
ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงปี 63)
กาหนด การต่างๆ ของสป.อว มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการ
บริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขัน
ระดับนานาชาติได้ (T:60)

4

3

12

ความเสี่ยงสูง

2

3

6 ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง
และกระจาย
ความเสี่ยง
หรือโอน
ความเสี่ยง

N/A
คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาแผนป้องกันและ คณะวิทยาการจัดการ
ระงัยอัคคีภัย
มีแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย มี
มีการสื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับ
ผู้รับผิดชอบในการดู
อัคคีภัยของหน่วยงานให้กับบุคลากรภายใน
และตรวจสอบ
คณะฯทราบผ่านช่องทางเว็ปไซด์
อุปกรณ์ฟ้าที่เป็น
www.fms.ssru.ac.th
สาเหตุในการเกิด
คณะวิทยาการจัดการได้กาหนดเจ้าหน้าที่
ไฟฟ้าช๊อตและในรอบ
ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลการ
6 เดือน คณะ
ดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยาการจัดการไม่มี
การเกิดอัคคีภัย

4. คณะวิทยาการจัดการ โดย
มหาวิทยาลัยฯ
มีการทาประกันภัย เพื่อกระจายหรือ
โอนความเสี่ยง

คณะวิทยาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ทา
ประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

1. ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับที่
ต้องการแก้ไข และแจ้งความต้องการ
ไปยังมหาวิทยาลัย

1.บันทึกข้อความแจ้งระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.
ระบบ e-officecและเว็บไซต์
www.fms.ssru.ac.th

2. กาหนดร่างประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
3.นาเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
(กบม.) หรือคณะกรรม การปฏิรูป
กฎหมาย พร้อมทั้งนาไปปฏิบัติ

คณะวิทยาการจัดการ
มีการปฎิบัติตามการ
เปลี่ยน แปลง
กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

คณะวิทยาการจัดการ
ไม่มีข้อร้องเรียนใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีการผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม
ในรอบ 1ปี

2

3

6

ระดับความเสี่ยง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คแนน(L x I)

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

บริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลังและพัสดุ

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

เปลี่ยน แปลง
กฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

ผลกระทบ

ระบบ e-officecและเว็บไซต์
www.fms.ssru.ac.th

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

คแนน(L x I)

(3) ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
หรือโอน
ความเสี่ยง

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

กาหนด การต่างๆ ของสป.อว มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการ
บริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขัน
(4) สัญญาณเตื
ระดับนานาชาติ
ได้ (T:60)อนภัย

ผลกระทบ

ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงปี 63)

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

4. เผยแพร่/ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ
ที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
P การจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบ การ มีข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อ จัด
รายเดิม
จ้างที่มีการผูกขาดกับผู้
ประกอบการรายเดิม ในรอบ 1 ปี

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

2

3

6

ความเสี่ยงปานกลาง ลดความเสี่ยง 1. กาหนดนโยบายการกากับดูแล
องค์กรที่ดีและนโยบายด้านการป้องกัน
และปราบ ปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

1.คณะวิทยาการจัดการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดีและนโยบายด้านการ
ป้องกัน และปราบ ปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

2. มีการประชาสัมพันธ์ /สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

2. คณะวิทยาการจัดการมีการประชาสัมพันธ์ /
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
เว็บไซต์ www.fms.ssru.ac.th

3. กากับ/ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดตาม
แนวทางการบริหารการดาเนิน งาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ

คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
e-bidding

ความเสี่ยงปาน ผู้กากับดูแล:
กลาง
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลังและพัสดุ
(ส่วนงานพัสดุ)

