
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล 
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แบบฟอร์ม R1 



 

สารบัญ 
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แผนการดาํเนินการบริหารความเสี่ยงกองบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2557 

 

การดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2557 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 

ประชุมจดัทาํแผนบริหารความเสี่ยง 

(แบบ R1) 

              

ดาํเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยง        

ที่กาํหนดไว ้

              

ประชุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

(แบบ R2) 

              

ประชุมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

10 เดือน (มิ.ย.57 – มี.ค.58)  (แบบ R3) 

              

จดัเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัทาํแผนบริหาร 

ความเสี่ยงในปีถดัไป 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

ความสอดคล้องในการบริหารความเสี่ยงของกองทรัพยากรบุคคลกบัเกณฑ์การประเมนิคุณภาพทีร่ะบุในคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2553 

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

ความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิคุณภาพคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ความเสี่ยงของกองทรัพยากรบุคคล  ปีการศึกษา 2557 

1. ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    อาคารสถานที่) 

- 

2. ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 1. ขอ้มูลในระบบสารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์  (Risk-HR) 

2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรในเรื่องการบริหารงานบุคคลและทกัษะการสื่อสาร    

    ภาษาต่างประเทศ  (Risk-HR) 

3. ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั - 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร  

    การบริหารงานวจิยั  ระบบงาน  ระบบประกนัคุณภาพ 

3. การประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนัของมหาวทิยาลยัไม่ไดร้ับการรับรองจากสาํนกังาน 

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Risk-HCU) 

4. การสาํเร็จการศึกษาของอาจารยท์ี่ไดร้ับทุนศึกษาต่อไม่เป็นไปตามแผน 

    ที่มหาวทิยาลยัอนุมตัิ (Risk-HR) 

5. อาจารยส์ายวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อสาํเร็จการศึกษาแลว้กลบัมาปฏิบตัิงานไม่ครบตามสัญญา 

    ชดใชทุ้น   (Risk-HR) 

5. ความเสี่ยงดา้นบุคลากรและความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ 

    อาจารยแ์ละบุคลากร 

6. บุคลากรขาดความพร้อมในการดาํรงตาํแหน่งบริหาร   (Risk-HR) 

7. เส้นทางความกา้วหนา้ในสายงานสนบัสนุนวิชาการไม่ชดัเจน  (Risk-HR) 

8. สถิติการลาออกของบุคลากรสูง  (Risk-HR) 

6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - 

7. ความเสี่ยงดา้นอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบนั - 

 



 

แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล   ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์..............มุ่งพฒันาบุคลากรทั้งสายอาจารยแ์ละสายสนบัสนุนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข.............................................................................................................. 

วตัถุประสงค์.......เพื่อพฒันางานบริหารใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  (ยทุธศาสตร์ที่2).............................................................................................................................. 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/เจา้ของ

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง/ 

ปัจจยัเสี่ยง 

1.  ขอ้มูลในระบบ 

     สารสนเทศยงัไม่ 

     สมบูรณ์ (Risk-HR) 

ไม่สามารถนาํขอ้มูลมาใช้

ประกอบการตดัสินใจใน

การบริหารงานบุคคลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

H 1. ขาดผูป้ฏิบตัิงานที่มี 

    ความรู้ความสามารถที่ 

    ตรงกบังาน 

2. ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั 

3. ประสิทธิภาพของ 

    คอมพิวเตอร์ที่ใชง้าน 

H 1. ตรวจสอบขอ้มูลและ 

    ปรับปรุงใหถ้กูตอ้งเป็น 

    ปัจจุบนั 

2. จดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

    ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ  

    รองรับงานดา้นบริหาร 

    งานบุคคล รวมทั้งการ 

    จดัทาํฐานขอ้มูล 

3. พฒันาบุคลากรที่ 

    รับผดิชอบ  และเกี่ยวขอ้ง     

    เขา้รับการอบรมดา้นระบบ 

    สารสนเทศ 

แผนกสารสนเทศฯ 

กองทรัพยากร

บุคคล 
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แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล   ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์...........มุ่งพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพเป็นที่ยอรับของหน่วยงานที่ใชบ้ริการ................................................................................................................ 

วตัถุประสงค์......เพื่อพฒันาบุคลากรของหน่วยงานใหเ้ป็นผูท้ี่มีคุณภาพดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล.............................................................................................. 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/เจา้ของ

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง/ 

ปัจจยัเสี่ยง 

2.  ระดบัความรู้ ความ   

     เขา้ใจของบุคลากร 

    ในเรื่องการบริหาร 

    งานบุคคลและทกัษะ 

    การสื่อสารภาษา  

    ต่างประเทศ 

    (Risk-HCU) 

1. ผูร้ับบริการ  ไดร้ับ 

    ขอ้มูลคลาดเคลื่อน 

    ทาํให ้  ไม่สามารถ 

    พฒันาการใหบ้ริการ 

    ดา้นการบริหารงาน 

    บุคคล ไดอ้ยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ 

2. การพฒันางานหลกั 

    ของการบริหารงาน 

    บุคคลทาํไดย้าก 

3. ภาพลกัษณ์ของกอง 

    ทรัพยากรบุคคล 

H -  ความรู้ความสามารถ 

   ในการสื่อสารภาษาต่าง 

   ประเทศของบุคลากร 

   โดยเฉพาะภาษาจีนและ 

   ภาษาองักฤษ 

H 1. สนบัสนุนใหบุ้คลากรได ้

    ใชท้กัษะภาษาจีนและ 

    ภาษาองักฤษในการ 

    ปฏิบตัิงาน 

2. จดัโครงการอบรมทกัษะ 

    ภาษาองักฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

กองทรัพยากรบุคคล  
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แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล   ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์...........มุ่งพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพเป็นที่ยอรับของหน่วยงานที่ใชบ้ริการ............................................................................................................................ 

วตัถุประสงค์......เพื่อพฒันางานใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี่กาํหนด และเป็นที่ยอมรับ..................................................................................................................................... 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/เจา้ของ

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง/ 

ปัจจยัเสี่ยง 

3.  การประเมินคุณภาพ 

    ภายในระดบัสถาบนั 

    ของมหาวทิยาลยั 

    ไม่ไดร้ับการรับรอง 

    จากสาํนกังาน 

    คณะกรรมการ 

    การอุดมศึกษา 

    (Risk-HCU) 

1. ชื่อเสียง ของ 

    มหาวทิยาลยั 

2. ภาพลกัษณ์ ของ 

    มหาวทิยาลยั 

3. คุณภาพและความ 

    สาํเร็จของ 

    มหาวทิยาลยั 

 

H - ผลของการประเมิน 

  คุณภาพและขอ้เสนอแนะ 

  ที่ไดจ้ากคณะกรรมการ 

  ประเมินคุณภาพระดบั 

  สถาบนัยงัไม่ไดน้าํไป 

  กาํหนดเป็นแนวปฏิบตัิ 

  ในการแกไ้ขปัญหาอยา่ง 

  ชดัเจน 

H 1.   พฒันาระบบและกลไก 

      การประกนัคุณภาพภายใน 

      ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของ 

      กระบวนการทาํงาน (Treat) 

2.   คดัเลือกแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อ 

      เป็นตวัอยา่งในการปฏิบตัิ 

      (Treat) 

3.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการ 

     ประกนัคุณภาพการศึกษา 

     ระหวา่งหน่วยงาน (Treat) 

4.  นาํขอ้เสนอแนะจากกรรมการ 

     มากาํหนดเป็นแนวปฏิบตัิ 

     (Treat) 

กองทรัพยากรบุคคล 
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แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล  ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์...........มุ่งพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ใชบ้ริการ............................................................................................................................ 

วตัถุประสงค์............เพื่อพฒันาคุณวฒุิในสายอาจารยใ์หไ้ดส้ัดส่วนตามที่ สกอ.กาํหนด................................................................................................................................... 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/เจา้ของ

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง/ 

ปัจจยัเสี่ยง 

4. การสาํเร็จการศึกษาไม่ 

    เป็นไปตามแผนที่ 

    มหาวทิยาลยัอนุมตัิ   

    (Risk-HR) 

5. อาจารยส์าย 

    วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

    เมื่อสาํเร็จการศึกษา 

    แลว้ กลบัมาปฏิบตัิงาน 

    ไม่ครบตามสัญญาการ 

    ชดใชทุ้น 

    (Risk-HR) 

 

 

สัดส่วนของอาจารย ์

ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ 

สกอ.กาํหนด  

 

สัดส่วนของอาจารย ์

ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ 

สกอ.กาํหนด 

H 

 

 

 

H 

- จาํนวนอาจารยท์ี่มีคุณวฒุิ   

   ปริญญาเอกไม่เป็นไปตาม  

   สัดส่วนที่มหาวทิยาลยั 

   กาํหนด 

 

H 

 

 

 

H 

1. ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกบัการ 

    ขอรับทุนการศึกษา 

2. สร้างแรงจูงใจใหอ้าจารยท์ี่ 

    สาํเร็จการศึกษาตามแผนการ 

    ศึกษามากขึ้น  

3. สร้างแรงจูงใจใหผู้ท้ี่ไดร้ับ 

    ทุนการศึกษามีขวญัและ 

    กาํลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

    อยา่งต่อเนื่อง  

แผนกพฒันาทรัพยากร

บุคคล  

กองทรัพยากรบุคคล  
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แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล   ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์.............มุ่งพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ใชบ้ริการ....................................................................................................................... 

วตัถุประสงค์.......เตรียมบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการเป็นผูบ้ริหารและบุคลากรที่ดี....................................................................................................................................... 

 
(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุม

ภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/ 

เจา้ของ 

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง 

/ปัจจยัเสี่ยง 

6.  บุคลากรขาดความ 

     พร้อมในการดาํรง 

     ตาํแหน่งบริหาร 

     (Risk-HR) 

1.  ขวญัและกาํลงัใจ 

     ในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

     ของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2.  การบริหารงานไม่ 

     บรรลุวตัถุประสงค ์

H - ขาดผูน้าํในการบริหาร 

  ทั้งในระดบัตน้และ 

   ระดบักลาง 

H 1.  จดัโครงการอบรมเตรียม 

     ความพร้อมการเป็นผูบ้ริหาร 

2.  กาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือก 

     ผูเ้หมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง 

     บริหาร 

3.  กระจายอาํนาจและมอบหมาย 

     งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     (Treat) 

4.  จดัโครงการอบรมเตรียม 

     ความพร้อมหวัหนา้งาน 

     ดา้นปฏิบตัิงานในสายวชิาการ 

 

 

กองทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

กองทรัพยากรบุคคล 

ร่วมกบั หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 
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แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล   ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์.............มุ่งพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ใชบ้ริการ....................................................................................................................... 

วตัถุประสงค์.......เพื่อใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนวชิาการไดท้ราบเส้นทางความกา้วหนา้ในสายงาน................................................................................................................... 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/ 

เจา้ของ 

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง/ 

ปัจจยัเสี่ยง 

7.  เส้นทางความกา้วหนา้ 

    ในสายงานสนบัสนุน 

    วชิาการไม่ชดัเจน 

    (Risk-HR) 

บุคลากรขาดความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เตม็ที่ 

H - ไม่สามารถสรรหาบุคลากร 

   ไดท้นัตามความตอ้งการ 

- อตัราการลาออกของบุคลากร 

   เพิ่มสูงขึ้น 

H 1.  มีการกาํหนดที่จะนาํระบบ 

     Competency บรรจุไวใ้น 

     แผนกลยทุธ์ 5 ปี  ของ 

     กองทรัพยากรบุคคล 

2.  จดัอบรมใหค้วามรู้เรื่อง  

     Competencyใหก้บัผูบ้ริหาร 

     ทุกระดบั 

3.  กาํหนดสมรรถนะหลกัของ 

     แต่ละตาํแหน่งงานใหช้ดัเจน 

     เพื่อใหเ้ห็นความกา้วหนา้ 

4. ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากร 

    ไดร้ับทราบเกี่ยวกบัระบบ  

    Competency ของมหาวทิยาลยั 

แผนกบริหารฯ 

กองทรัพยากร

บุคคล 
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แผนการบริหารความเสี่ยงกองทรัพยากรบุคคล   ปีการศึกษา 2557 

 

วสิัยทศัน์.............มุ่งพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ใชบ้ริการ....................................................................................................................... 

วตัถุประสงค์.......เพื่อลดอตัราการลาออกของบุคลากรใหม้ีจาํนวนนอ้ยลง......................................................................................................................................................... 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

 ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัภายนอก  

ประเมนิระดบัความเสี่ยงก่อนการควบคมุ (6) 

มาตรการจดัการ 

ความเสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่จะดาํเนินการ 

(7) 

ผูร้ับผดิชอบ/ 

เจา้ของ 

ความเสี่ยง 

(2) 

ผลกระทบ 

(3) 

ระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

(4) 

ปัจจยัเสี่ยง 

(5) 

โอกาสเกิดความเสี่ยง/ 

ปัจจยัเสี่ยง 

8. สถิติการลาออกของ 

    บุคลากรสูง 

    

1. ส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน   

    ในแต่ละหน่วยงาน 

2. การบริหารจดัการดา้น 

    งบประมาณของ 

    มหาวทิยาลยั  

3. ภาพลกัษณ์และชื่อเสียง  

    ของมหาวทิยาลยั  

 

 

H 1. ขาดแคลนบุคลากรในการ 

    ปฏิบตัิงาน 

2. ไม่สามารถสรรหาบุคลากร 

     ที่มีความรู้ ความสามารถและ 

     ประสบการณ์มาทดแทนได ้

     ทนัตามความตอ้งการ  

 

 

 

 

 

 

 

H 1. จดัการเรื่องการจ่าย  

    ค่าตอบแทนโดยเฉพาะสาย 

    วทิยาศาสตร์สุขภาพให ้

    เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน 

    ปัจจุบนั  

2. ทาํการศึกษาและวเิคราะห์ดา้น 

    ความสุขในการทาํงานของ 

    บุคลากร มฉก.  

 

แผนกบริหารฯ 

กองทรัพยากร

บุคคล 
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