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แผนงานท่ี 5

1) ช่ือแผนงาน  การบริหารความเส่ียงระดับส านัก 4) ผู้รับผิดชอบ  ผู้บริหารส านักพัฒนานักศึกษา

2) วัตถุประสงค์ 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
     1. ปลูกฝังนกัศึกษาให้เป็นผูมี้จิตอาสา มีส านึกรับผิดชอบ พนัธกิจมหาวิทยาลยั ขอ้ท่ี 1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะทางวิชากรและวิชาชีพ
     2. นกัศึกษาทุกคนท่ีมีคุณสมบติัสามารถขอกูไ้ดทุ้กคนตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรร ถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม 6 ประการ (ขยนั อดทน ประหยดั เมตตา ซ่ือสัตย ์กตญัญู
     3. หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบงานท่ีดีตอบสนองต่อการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา
3) เป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั ขอ้ท่ี 5 การพฒันานกัศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง
     3.1 นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาและไดรั้บบริการจุดเดียวจบ 100%    และมีความสุข

6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
    พนัธกิจคณะ/หน่วยงาน  ขอ้ท่ี (2) เพ่ือให้นกัศึกษาเป็นบณัฑิท่ีมีความรับผิดชอบ
    ต่อสังคมและการอนุรักษพ์ลงังาน
    ยทุธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน  ขอ้ท่ี (6) เพ่ือบริหารจดัการงบประมาณทีไดรั้บ
    อยา่งมีประสิทธิภาพ

แผนงานการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2557  (มิถุนายน  2557 - กรกฎาคม  2558)
ส านักพฒันานักศึกษา

และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 2

วสัิยทัศน์ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

ประเดน็ยุทธศาสตร์ จดัสรรทุน กยศ.ให้กบันกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัไดกู้อ้ยา่งทัว่ถึง

เป้าประสงค์

-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

1.แผนกทุนเขา้ไปด าเนินการใน 1.มหาวิทยาลยัจะ H ปัจจยัภายใน H 1.1ขอบุคลากร หวัหนา้แผนก

ระบบกูe้-studenloan ให้นศ.ท่ีกู้ ไม่ไดเ้งินคา่ลงทะเบียน 1.จ านวนคนท า แผนกอ่ืน ๆใน ทุนการศึกษา

ไดไ้ม่ครบทุกคนก่อนระบบปิด ของนศ.ท่ีกูค้รบทุกคน งานไม่เพียงพอ สพน.มาช่วย ส านกัพฒันา

2.ระบบการ 1.2บุคลากรน า นกัศึกษา

ลงทะเบียนและ งานกลบัไปท า

แจง้ยอดลงทะเบียน 1.3บุคลากรอยู่

ของ นศ.ทุนเพ่ือ ท างานล่วงเวลา

สรุปยอดของนศ. 2.1แจง้ประสาน

ไม่เอ้ืออ านวย งานกบัสทป.

การบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม

นกัศึกษาทุกคนท่ีมีสมบติัสามารถขอกูไ้ดทุ้กคนตามวงเงินท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรร
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-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

ต่อระบบการกู้ และกองคลงั

e-studenloan เม่ือทราบเวลา

ปัจจยัภายนอก ท่ีปิดระบบการกู้

1.นศ.ไม่สนใจ ยมืในแต่ละคร้ัง

เขา้ระบบการ เพ่ือให้วางแผน

กู ้e-studenloan ด าเนินการให้ทนั

2.กองทุนฯไม่มี 3.1 เพ่ิมช่องทาง

การวางแผนการ ประชาสัมพนัธ์

ท  างานเปิด-ปิด เช่นweb-page

ระบบ 3.2 roadshow.

e-studenload ในแต่ละช่วง

3.ขั้นตอนการ ตามคณะวิชา

เขา้ระบบมีมาก 3.3 ติดตามกบั

หลายขั้นตอน อาจารยท่ี์ปรึกษา

4.ติดต่อ และผูป้ระสาน

ประสานงานกบั 3.4 ติดตามและ

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

กองทุนยาก แจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

และผูท้  างานไม่ บริการจดัการ

แม่นในขอ้มูล 4.1หากมหาวิทยาลยัด าเนิน
การไม่ทนัก่อนปิดระบบจะ

แจง้กองทุนเพ่ือขอขยายระยะ

เวลา

2.นกัศึกษาไม่เขา้ไปด าเนินการยนืยนั 1.แผนกทุนฯบนัทึกยอด

ลงทะเบียน

H ปัจจยัภายใน H 1.1ท าหนงัสือถึงคณะวิชา หวัหนา้แผนก

การขอกูย้มืต่อในแต่ละภาคการศึกษา

ระบบกูe้-studenloan ให้นศ.ท่ีกู้
ให้นกัศึกษาลงะเบียนเรียน 1. ระบบการลงทะเบียน พร้อมแนบรายช่ือ/ยอดเงิน ทุนการศึกษา

ในระบบกูe้-studenloan ก่อนระบบจะเปิด ของมหาวิทยาลยั ท่ีจะลงทะเบียนใน ส านกัพฒันา

มหาวิทยาลยัไม่ไดเ้งิน ไม่เอ้ืออ านวย ภาคการศึกษานั้นๆ นกัศึกษา

คา่ลงทะเบียนของนศ.ท่ีใช้ ต่อระบบการกู้ 1.2 ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ยอดทุนทุกคน e-studenloan ล่วงหนา้

ปัจจยัภายนอก 1.3 จดัท าประกาศให้น่าสนใจ

1.นศ.ไม่สนใจ และทนัสมยั

เขา้ระบบการ

กู ้e-studenloan

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม



 5

วสัิยทศัน์ เป็นหน่วยงานใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน ส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา เพ่ือใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ประเดน็ยุทธศาสตร์ จดัใหบ้ริการต่าง ๆ เพืออ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั
เป้าประสงค์ นกัศึกษามีความสะดวกในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั

-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

การบนัทึกคะแนนความประพฤติ
ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง เช่น

1.นกัศึกษาไม่ไดรั้บ
ประโยชน์

L 1.บุคลากรท าเอกสารสูญ
หาย/ไม่ไดมี้การตรวจสอบ
วา่บนัทึกขอ้มูลตรงกบั
จ านวนใบค าร้องหรือไม่

H 1.ตรวจสอบเอกสารจาก
หน่วยบริการวา่ยอดตรงกบั
การบนัทึกหรือไม่

แผนกแนะแนว ฯ

1.นกัศึกษาส่งแบบพฒันาคะแนน
แต่บุคลากรไม่ไดบ้นัทึกให้

2.เสียช่ือเสียงขององคก์ร 2.ความไม่รอบคอบของ
การบนัทึกและไม่ตรวจสอบ

2.ในแต่ละวนัตรวจสอบ
การบนัทึกขอ้มูลทนัทีวา่
คะแนนความประพฤติท่ี
บนัทึกตรงกบัเอกสารหรือไม่

การบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร ปีการศึกษา 2557

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

2.นกัศึกษาถูกตดัคะแนน 5 คะแนน
 แต่บนัทึกเป็น 50 คะแนน

3.หากมีการร้องเรียน
ภายหลงัจะตอ้งเสียเวลาใน
การตรวจสอบเอกสาร

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

การถูกพกัการเรียนเน่ืองจากการ
ถูกตดัคะแนนความประพฤติสะสม

นกัศึกษาเสียโอกาส
ทางการศึกษา

H นกัศึกษาไม่ใส่ใจกบัการ
ถูกตดัคะแนนความ
ประพฤติ

L 1.แผนกแนะแนว ฯจดัท า
บนัทึกถึงคณะโดยแสดง
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีถูกพกัการ
เรียนเน่ืองจากการถูกตดั
คะแนนความประพฤติสะสม
 และจ านวนนกัศึกษาของ
คณะท่ีถูกตดัคะแนนความ
ประพฤติ

แผนกแนะแนว ฯ

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม



8
-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีได้

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการแลว้

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

2.ประชาสมัพนัธ์เร่ือง
คะแนนความประพฤติใน
ส่ือต่าง ๆ เพ่ิมเติม

ขอ้มูลคะแนนความประพฤติสูญ
หาย

ท าใหง้านคะแนนความ
ประพฤติเสียหาย

H ไวรัส L ประสานงานแผนกบริการ
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการ
ส ารองขอ้มูล

ขอ้มูลในระบบ electronic file สูญ
หาย

หลกัฐานเอกสารสูญหาย H ไวรัส L ประสานงานแผนกบริการ
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการ
ส ารองขอ้มูล

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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วสัิยทศัน์ เป็นหน่วยงานใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน ส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา เพ่ือใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ประเดน็ยุทธศาสตร์ จดัใหบ้ริการต่าง ๆ เพืออ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั
เป้าประสงค์

-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

1.หอพกันกัศึกษามฉก.1 มีจ  านวนท่ี

ว่างในภาคฤดูร้อนและภาคการศึกษา
ท่ี1

รายไดห้อพกัมฉก.1 ท่ีเป็น

ห้องพดัลม ลดลง

    L 1.นกัศึกษาใหม่หอพกั เลือกท่ี

จะไปพกัอาศยัท่ีหอพกั มฉก.2
 ท่ีเป็นห้องปรับอากาศ 
มากกว่าท่ีจะอยูห่้องพดัลมท่ี
หอพกั มฉก.1

L ประกาศรับสมคัรนกัศึกษาทุก

ชั้นปีท่ีสนใจอยูห่อพกัท่ีเป็น
ห้องพดัลมและมีราคาไม่แพง
เท่ากบัหอพกัภายนอก

แผนกหอพกันกัศึกษา

ให้บริษทัต่างๆว่าจา้ง

การบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม

นกัศึกษามีความสะดวกในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั
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-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

1.เกิดความไม่พึงพอใจในการ

ให้บริการเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้ง
ท่ีตอ้งการการแกไ้ขทนัที

1.การติดตามให้บริษทัต่างมา

ซ่อมแซมล่าชา้

2.เสียช่ือเสียงองคก์ร 2.การเดินทางมาซ่อมแซมไม่

ทนัต่อความตอ้งการ

บริษทัอินโนฯในการซ่อมบ ารุง

เบ้ืองตน้ให้ทนัต่อการ
ให้บริการท่ีตอ้งการความ
รวดเร็ว

2. การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

หอพกัมฉก.2 ท่ียงัอยูร่ะหว่างการ
รับประกนัระบบจากบริษทัภายนอก
อาจเกิดความล่าชา้ในการให้บริการ 
เน่ืองจากแต่ละบริษทัตอ้งใชเ้วลาใน
การเดินทางและในการติดตามช่าง

H H

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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วสัิยทศัน์ เป็นหน่วยงานใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษา เพ่ือใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

ประเดน็ยุทธศาสตร์ จดัใหบ้ริการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั (การใหบ้ริการต่าง ๆ)
เป้าประสงค์ นกัศึกษามีความสะดวกในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั

-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/
 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง
(กลยทุธ์การด าเนินงานตาม
พนัธกิจ

(ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร)  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)
สังคม Supplier)
1. การป้องกนัเอกสารสูญหาย 1. เอกสารสูญหาย L 1. ขาดความ H 1. จดัแยกเอกสาร ส านกังาน

ละเอียดรอบคอบ ให้ชดัเจน และ เลขานุการ
ของผูรั้บผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร
ทั้งภายในและ ทุกหน้า เพ่ือป้อง

ภายนอก กนัเอกสารติด
ไปกบัเอกสาร
ชุดอ่ืน
2.จดัเอกสารไวเ้ป็น
หมวดหมู่
ตามระบบเอกสาร
ของมหาวิทยาลยั

การบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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วสัิยทศัน์ มุ่งพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
เป้าประสงค์ ปลูกฝังนกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้จิตอาสา  มีส านึกรับผิดชอบ  มีคุณธรรมและจริยธรรม

-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

1. ผูน้ านกัศึกษามีทศันคติในการท า

กิจกรรมในเชิญผูบ้ริโภคมากว่า

1. คุณภาพและความส าเร็จ

ขององคก์ร

H 1. แนวปฏิบติัท่ียดึถือ H 1. จดัอบรมให้ความรู้และปรับ

ทศันคติในการ

แผนกส่งเสริมศกัยภาพ

นกัศึกษาและการกีฬา

ในเชิงการเป็นผูผ้ลิต 2.สูญเสียงบประมาณ สืบต่อกนัมาโดยไม่ ด าเนินกิจกรรมให้ผูน้  า

โดยไม่จ  าเป็น มีการปรับหรือ นกัศึกษามีแนวคิดท่ีจะ  
3. บณัฑิตขาดคุณภาพ ประยกุตใ์ช้ ท  าในบางส่ิงบางอยา่ง

ให้เกิดความ ไดด้ว้ยตนเองหรือเรียนรู้
ปัจจยัภายใน เหมาะสม เพ่ิมเติมกส็ามารถท่ีจะ
 - ทศันคติและแนวคิดของท่ี 2. ทศันคติของ ท าเองได้
ปรึกษาดา้นกิจกรรมนกัศึกษา นกัศึกษาท่ียดึถือ 2. ให้ท่ีปรึกษาวิเคราะห์
 - ทศันคติของผูน้ านกัศึกษาท่ีคิด ความสะดวกสบาย กิจกรรมท่ีนกัศึกษา
แต่ใชง้บประมาณ แต่ไม่คิดท่ีจะ เป็นหลกั ขาดความ สามารถลงมือท าเองได้
หางประมาณ อดทน โดยไม่ตอ้งใช้

งบประมาณ

การบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม
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-1 -6 -7

ความเส่ียง -2 -3 -4 -5 มาตรการจดัการ ผูรั้บผิดชอบ/

 Ÿ ปัจจยัภายใน ผลกระทบ ระดบั ปัจจยัเส่ียง โอกาสเกิด ความเส่ียงหรือ เจา้ของความเส่ียง

(กลยทุธ์การด าเนินงานตามพนัธกิจ (ดา้นช่ือเสียง/ดา้นภาพ ความ (มูลเหตุ หรือ ความเส่ียง/ กิจกรรมการควบคุม

(IT ระบบงาน บุคลากร) การเงิน  ลกัษณ์ /ความพึง รุนแรง สาเหตุของ ปัจจยัเส่ียง ภายในท่ีจะ

งบประมาณ ระเบียบขอ้บงัคบั) พอใจ/ ระยะเวลา/ ของ ความเส่ียง) (H,L) ด าเนินการ

 Ÿ ปัจจยัภายนอก (นโยบาย ตน้ทุน/ คุณภาพ และ ผลกระทบ

กฎหมาย กฎกระทรวง เศรษฐกิจ ความส าเร็จขององคก์ร) (H,L)

สังคม Supplier)

 ปัจจยัภายนอก หรือใชง้บประมาณในการ
 - ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิต จดัหาวตัถุดิบเพ่ือผลิต
มหาวิทยาลยัหวัเฉียว หรือการสร้างมูลคา่เพ่ิม
เฉลิมพระเกียรติ ท าให้ประหยดั

งบประมาณ

ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการควบคุม


