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คํานํา
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผนบริหารและ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์สําคัญ
ของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทาง
ปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวาง
ระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา
และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน
และให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุ
ของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา ทําหน้าที่กํากับระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ของกองกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในแต่
ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด อีกทั้ง
ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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บทนํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายสําคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น และเพื่อให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย
รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ.ศ. 2551-2555 ) และแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ( พ.ศ. 2552-2554 ) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน นั้น
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดเป็นแผนบริหารและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์
สําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตาม
แนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดําเนินการให้มีการควบคุมภายในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วน
งานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด
ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจําและมุ่งให้มคี วามเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยที่มกี ารบริหารจัดการที่ดีตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน
มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษาจึงได้ดําเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสียงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ดังนี้
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง กองกิจการนักศึกษา
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1. เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานที่กําหนดไว้
2. เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น

การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง
1. โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

2. ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จําแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ผลกระทบต่อองค์กร ระดับคะแนน
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

5
4
3
2
1

การจําแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จําแนกกลุ่มของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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1.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดําเนินกิจกรรม การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน การลดขนาด
ของงานหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น
2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
การไม่ต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้
ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้
3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม
เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน
4) การกระจาย (Risk sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)
หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
เช่น การทําประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พจิ ารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ 
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่ํา (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน
หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสีย่ งเพิ่มมาก
ขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน
หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
ทันที

การจัดลําดับ (Prioritize) ของความเสีย่ ง
5
สูง

ผลกระทบ

4

มาก

3

สูง

2
1

ปาน
ต่ํา

กลาง
1

2

3

โอกาสเกิด

4

5

7

แผนการบริหารความเสีย่ ง กองกิจการนักศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่

ปัจจัยเสี่ยง

1 ด้านกลยุทย์
1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณองค์การนักศึกษา
2 ด้านกระบวนการ
2.1 ด้านการบริหาร
2.1.1 กระบวนการดําเนินการกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
รหัส
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

S2

2

1

O5

5

O20

5

1

ที่กําหนด
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ
2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายของงานเงินรายได้ ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืม

หลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง
2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กําหนด
2.3 ด้านความปลอดภัย
2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว
2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทําการกองกิจการ

นักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร
ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก
2.3.3 ที่ทําการชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากนักศึกษามีการ
ประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย

O6
O2

4

3

2

2

1

O20
O12

5

4

4

3

O12

4

3

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่

ปัจจัยเสี่ยง

3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้
4 ด้านธรรมาภิบาล
4.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีธรรมาภิบาล
4.2 การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ไม่ครอบคลุมภารกิจของ
งานกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน พิธีกร
กิจกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อเสื้อ ฯลฯ

รหัส

T2
G6
G2
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

2

1
3

2

2
1
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนินงาน บรรลุตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ ของกองกิจการนักศึกษา
2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
2.1 ด้านการบริหาร

ปัจจัยเสี่ยง

RM 1
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณองค์การนักศึกษา

1

2

2

S2

2.1.1 กระบวนการดําเนินการกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาไม่เป็น
ไปตามที่กําหนด
2.1.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา
บางคณะยังไม่เรียบร้อย
2.1.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

1

5

5

O5
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ

2.3 ด้านความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง

RM 1
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายของงานเงินรายได้ ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบ
เงินยืม หลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ตามเวลาที่กําหนด

4

5

20

O20

2

3

6

O6

1

2

2

O2

2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว
2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทําการ
กองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา
บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก
2.3.3 ชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากนักศึกษามีการ
ประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย

4
3

5
4

20
12

O20
O12

3

4

12

O12
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐาน
ข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รหัส

3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

1

2

2

T2

4.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีธรรมาภิบาล
4.2 การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ไม่ครอบคลุมภารกิจของ
งานกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน พิธีกร กิจกรรมการตัดสิน
รางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อเสื้อ ฯลฯ

2
1

3
2

6
2

G6
G2

13
แผนภูมิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
O5

O20
O20

5
O12
O12

4
O6
G6,G2

3

ผลกระทบ

S2
O2
T2

2
1

2

1

3

4

โอกาสเกิด
หมายเหตุ

O
T
G
S

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

5

14

RM2
แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของกองกิจการนักศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง

1.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ
องค์การนักศึกษา

2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กําหนด
2.1 ด้านการบริหาร
2.1 กระบวนการดําเนินการกิจกรรมบูรณาการของ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กําหนด
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณา
การของนักศึกษาบางคณะ ยังไม่เรียบร้อย
2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

- ทําบันทึก/หนังสือ แจ้งเตือนให้จัดโครงการ
- กํากับติดตามให้เป็นไปตามแผน

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานกิจกรรม ธค.-มค. 55
กค.-สค. 56

งานกิจกรรม
-มีการประชุมคณะกรรมการ
-รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม

ทุกเดือน
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
2.2 ด้านการเงินและ
งบประมาณ

2.3 ด้านความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจาก
ระบบเงินยืมหลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย
เงินรายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกรณีการจัด
โครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง
2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ตามเวลาที่กําหนด

-กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหาร
และกองคลัง
-กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหาร
และกองคลัง

2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาเกิดการ
ทรุดตัว

- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อ
สร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว
- ทําหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่เพื่อมาตรวจ
สภาพความเสี่ยง
- ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งสภาพรอยร้าวของอาคาร
เพื่อทราบแล้ว

-หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างาน

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานธุรการ พย. 55
ทุกงาน

พย. 55

ทุกงาน

ตลอดปี

งานธุรการ

งบฯปี 57

งานธุรการ

ต.ค. 55

งานธุรการ

พ.ย.-55
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง
2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบ
อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร
ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก
2.3.3 ที่ทําการชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
เนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาหาร และใช้เป็น
ที่พักอาศัย

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
- ทําบันทึกถึงกองอาคารละสถานที่เพื่อปรับสภาพ
พื้นผิวการจราจร
- ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปรับ
เส้นทางจราจร
- จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายในกองกิจฯ/หอพัก

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานธุรการ พ.ย. 55
งานธุรการ

พ.ย. 55

งานกิจกรรม สค.-กย.56
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แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารจัด 3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถ
การระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ใช้งานได้
ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
งานมีประสิทธิภาพ

4.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไม่มีธรรมาภิบาล
4.2 การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ไม่ครอบ
คลุมภารกิจของกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน
พิธีกร กิจกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวาย
พระ การจัดซื้อเสื้อ ฯลฯ

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

- มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
- มีการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอทุกเดือน
- .สํารองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

-มีการจัดทําตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
-ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ
งานธุรการ

ทุกเดือน

ทุกงาน

ต.ค.-55

งานกิจกรรม ม.ค-ก.พ.56
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้การดําเนินงาน 1.1. การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงบประมาณองค์การนักศึกษา
ของกองกิจการนักศึกษา
2. ด้านกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตร
ฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด
2.1 ด้านการบริหาร
2.1 กระบวนการดําเนินการกิจกรรม
บูรณาการของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
ที่กําหนด
2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา บางคณะ
ยังไม่เรียบร้อย
2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานผลการดําเนินการ

- ทําบันทึก/หนังสือ แจ้งเตือนให้จัดโครงการ
- กํากับติดตามให้เป็นไปตามแผน

-มีการประชุมคณะกรรมการ

-รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

1

2

2

1

5

5

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์

2.2 ด้านการเงินและ
งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

2.2.1. ระบบการเบิกจ่ายของงานเงิน
-กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหาร
รายได้ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืม
และกองคลัง
หลังจากที่ทําเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน -กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหาร
ทดรองจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ และกองคลัง
งานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษา
เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง
2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
-หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างาน
โครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กําหนด

โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

4

5

20

2

3

6

1

2

2

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

2.3 ด้านความปลอดภัย 2.3.1 อาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษา
เกิดการทรุดตัว

รายงานผลการดําเนินการ

- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57
เพื่อสร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคาร
ที่มีรอยร้าว
- ทําหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่เพื่อมาตรวจ
สภาพความเสี่ยง
- ทําหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งสภาพรอยร้าวของ
อาคาร เพื่อทราบแล้ว
2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจร - ทําบันทึกถึงกองอาคารละสถานที่เพื่อปรับพื้นผิว
โดยรอบอาคารที่ทําการกองกิจการนักศึกษา การจราจร
- ประสานงานกับงานรปภ. เพื่อปรับเส้นทางจราจร
ไม่ปลอดภัยต่อผู้ท่มี าติดต่อราชการ เช่น
นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา
บุคคลภายนอก
2.3.3 ชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย -จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายในกองกิจฯ/หอพัก
เนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาหาร
และใช้เป็นที่พักอาศัย

โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

4

5

20

3

4

12

3

4

12

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารจัด 3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์
การ ระบบฐานข้อมูล
ไม่สามารถใช้งานได้
สารสนเทศ ให้มีความ
ถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งาน
ได้ตามวัตถุประสงค์
4. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
งานมีประสิทธิภาพ

4.1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ไม่มีธรรมาภิบาล
4.2. การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้ ไม่ครอบคลุมภารกิจของกิจกรรม
นักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน พิธีกร
กิจกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา
ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อเสื้อ ฯลฯ

รายงานผลการดําเนินการ

โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

- มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
- มีการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอทุกเดือน
- สํารองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1

2

2

-มีการจัดทําตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรม
-ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์

2

3

6

1

2

2

ปัญหา
อุปสรรค
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

RM3
โอกาส
ผล
ระดับ
คง
กระทบ ความเสีย่ ง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

1. ด้านธรรมาภิบาล

เพื่อให้การดําเนิน
1. การประเมินผลการ
การเป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ธรรมาภิบาล ได้แก่
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ งานมี
ประสิทธิ ภาพ ฯลฯ

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติราชการ

1.1 ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพัก
เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทําข้อ
ตกลงการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน
2 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ตค. 2554
และวันที่ 18 พย. 2554
1.2 งานหอพักนักศึกษาได้ส่งบุคลากร
ระดับหัวหน้าหน่วยและธุรการ
จํานวน 17 คน เข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประ
เมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกองกิจ
การนักศึกษาได้เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ เมื่อวันที่ 24 พย. 2554
ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา

2

1

2

G2
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

2.จัดทําแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

สถานการณ์ดําเนินงาน

-แจ้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ทราบก่อนการประเมิน 45 วัน

3.ชี้แจงให้บุคลากรทราบวัตถุประสงค์ -ได้เชิญคุณอุ่นเรือน มงคลชัย มา
และแนวปฏิบัติในการประเมิน
ชี้แจงให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษา
ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประ
เมินพร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทําข้อ
ตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน เมื่อวันที่ 24 พย. 54

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

4.มีการประชุมชี้แจงระเบียบหลัก
เกณฑ์วิธีการประเมินให้แก่ผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมินทราบเพื่อให้เกิด
มาตรฐานการประเมินที่ตรงกันทุกงาน

สถานการณ์ดําเนินงาน

-ได้มีการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้า
งาน ชํานาญการพิเศษ เกี่ยวกับการ
กําหนดเกณฑ์การประเมินของ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา

5.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
-จัดให้มีการประชุมชี้แจงบุคลากรให้
งานของบุคลากร (เฉพาะงาน) แจ้งให้ ทราบรายละเอียดในการประเมินผล
บุคลากรในงานทราบอย่างชัดเจน
การปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมิน
ให้ทราบทุกคน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

25

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

2. การปฏิบัติตาม กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประ
กาศที่เกี่ยวข้อง ของ
บุคลากร และ นักศึกษา

รายงานผลการดําเนินการ

1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ดําเนินงาน

1.1 งานกิจกรรมฯได้ประชุมสัมมนา
ผู้นํากิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 9-11
มีค. 2555
1.2 ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วย
หอพักจํานวน 8 คน เมื่อวันที่ 5 ตค.
2554 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยว
กับ กฎ ระเบียบ ที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ระเบียบว่าด้วย
การลา ข้อปฏิบัติของกองกิจการ
นักศึกษา

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

2

3

6

รหัส

G6

26

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

2.ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศ ให้นักศึกษา
ที่พักในหอพักทราบอย่างทั่วถึง

สถานการณ์ดําเนินงาน

2.1 ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา
2.2 ได้ประชาสัมพันธ์ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ และข้อ
ห้าม ของหอพัก รวมทั้งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 โดยติดประกาศ
ทุกหอพักเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษา ทราบ เมื่อ ตค. 2554

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

3.ดําเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยา
ลัยขอนแก่นว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเบิกจ่ายเงิน
โครงการ กิจกรรม กรณีการเลือกตั้ง
และระเบียบ ไม่รองรับการบริหาร
งานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

สถานการณ์ดําเนินงาน

-งานกิจกรรมนักศึกษาได้นําร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2555
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา และ ได้เสนอในที่ประชุม
คณบดี โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2555

4.ชี้แจงให้บุคลากรและนักศึกษาตระ -ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริหาร
หนัก ถึงความสําคัญ ในการปฏิบัติตาม องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ ชมรม นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
กรรมการหอพักนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค.55 ณ นาข่าบุรี

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

รีสอร์ท จ.อุดรธานี และ วันที่ 9-11
มี.ค. 55 ณ โรงแรมปากช่องแลนด์
มาร์ค จ.นครราชสีมา
3. กิจกรรมบูรณาการของ
นักศึกษาระบบทะเบียนกิจ
กรรมนักศึกษายังมีนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
ตามกําหนดเป็นจํานวน
มากเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง
ของนักศึกษา

1.ประชาสัมพันธ์ระบบทะเบียนกิจ
กรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ หลัก
เกณฑ์การเข้าร่วม เพิ่มมากขึ้น

-ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา
ชมรมนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
กรรมการหอพักนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อวันที่
4-6 มี.ค.55 ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท
จ.อุดรธานี และวันที่ 9-11 มี.ค. 55
ณ โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค
จ.นครราชสีมา

1

2

2

G2
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความถูกต้อง
ปลอดภัย ใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์

1.ระบบฐานข้อมูลกลางไม่ 1.ให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบมา
-หน่วยสารสนเทศ ดูแลระบบและ
สามารถนําไปใช้งานได้
ตรวจสอบเป็นระยะ
ประสานกับบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.แจ้งงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้ -หน่วยสารสนเทศได้ประสานกับงาน
งานระบบและแจ้งปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบและรวบ
รวมปัญหาอุปสรรคการใช้ระบบ
3.หัวหน้าหน่วยสารสนเทศสรุปปัญหา -หน่วยสารสนเทศได้แจ้งปัญหาการ
ใช้ระบบให้ที่ประชุมกองกิจการ
แจ้งที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา
นักศึกษาทราบ ในครั้งที่ 11/ 2554
ลว. 9 พย. 54
4.แจ้งบริษัทแก้ไขระบบ

-หน่วยสารสนเทศได้ให้บริษัทแก้ไข
การใช้งานระบบ

4

5

20

T20
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

5.เมื่อดําเนินการตามข้อ 4 แล้วแจ้ง
-บริษัทจะทยอยแก้ไขทีละระบบ โดย
งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้งาน เริ่มจากระบบจองห้องพักแต่ดําเนิน
ระบบ หมายเหตุ ในปีงบประมาณ
การยังไม่แล้วเสร็จ
2555 จะดําเนินการตามข้อ 4 และ 5
2.ความล่าช้าของระบบการ 1.จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
สื่อสาร ( โทรศัพท์ อินเตอร์ สารสนเทศ
เนต ระบบ KKU FMIS )

1.1 งานหอพักนักศึกษาได้มอบ
หมาย บุคลากร ตรวจสอบเป็นระยะ
1.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจํา
หอพักตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
โทรศัพท์ประจําสํานักงานและประจํา
หอพักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.แจ้งให้บุคลากรภายในงานตรวจเช็ค -มอบหมายให้บุคลากรมีการตรวจ
ระบบสื่อสารเป็นประจําทุกวัน หาก เช็คอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
พบผิดปกติให้รายงาน
กับเทคโนโลยีในสํานักงานกรณีเกิด
การชํารุดให้แจ้งซ่อม

2

4

8
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

3.ความปลอดภัยของข้อมูล 1.สํารองข้อมูลต่างๆในรูปแบบ
เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้ เอกสาร จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่
งานได้ เอกสารสูญหาย
2.ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟ้าและปรับ
แรงดันอัตโนมัติทั้งในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครือข่ายและคอมพิว
เตอร์ส่วนบุคคล

สถานการณ์ดําเนินงาน

-มีการสํารองข้อมูลเป็นเอกสาร
ในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้
-กองกิจการนักศึกษามีการติดตั้ง
เครื่องสํารองไฟฟ้าในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครือข่ายและคอมพิว
เตอร์ส่วนบุคคลบางคน

3.เปิดเครื่องสํารองไฟฟ้าตลอดระยะ
เวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

-มีการเปิดเครื่องสํารองไฟฟ้า
ตลอดระยะเวลาในการใช้งานครื่อง
คอมพิวเตอร์

4.ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยว
ข้องเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์

-ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยว
ข้องเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

1

1

1

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

5.ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่มี
หน้าที่ในระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศโดย เปิด Firewall
ตลอดเวลา

-มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกัน
ผู้ไม่มีหน้าที่ในระบบเครือข่ายเข้าสู่
ระบบ สารสนเทศ โดยเปิด
Firewall ตลอดเวลา

6.ติดตั้ง proxy server เพื่อกลั่น
กรองข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

-มีการติดตั้ง proxy server เพื่อ
กลั่นกรองข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

7.กําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้
แก่ผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ

-มีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อ
มูลให้แก่ผู้ใช้งานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

8.Back up ข้อมูลไว้ใน CD อย่าง
สม่ํา เสมอ

-มีการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
ทุกเดือน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

33

ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

9.ปรับปรุงข้อมูลและBack up ข้อมูล
ตามกําหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

-มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

10.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาดําเนิน
การ ในเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาผ่านระบบแต่เนิ่นๆ เพื่อ
ป้องกันในการใช้ระบบจํานวนมาก
ในระยะเวลาเดียวกัน

-มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
และส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
ถึงนักศึกษา

11.ฝากระบบเว็บไซต์ไว้ที่เครื่อง
แม่ข่าย

-ฝาก เว็บไซต์ ไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
เนื่องจากมีระบบป้องกันและการเข้าถึง
ผ่าน Fire wall มหาวิทยาลัย
จึงมีความปลอดภัยสูง

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

12.สํารองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ
1 ครั้ง

12.1 มีการสํารองข้อมูลที่นําขึ้นเว็บ
ไซต์ โดยการจัดเก็บในเครื่องทุกครั้ง
12.2 ตั้งระบบเว็บไซต์ให้สํารองข้อมูล
อัตโนมัติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์
12.3 ตรวจสอบการสํารองข้อมูลบน
เว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือไม่

13.ตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้
งาน หากพบความผิดปกติรีบแจ้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อระงับชื่อ
ผู้ใช้นั้นๆ

13.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้า
ใช้งานของผู้ใช้อย่างสม่ําเสมอทุก
เดือนหากผิดปกติแจ้งศูนย์คอมพิว
เตอร์ ให้ระงับการใช้งาน
13.2 E-mail ติดต่อผู้ใช้สิทธิ์ยืนยัน
การเข้าใช้งานในระบบปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

3. ด้านกระบวนการ

เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
3.1 ด้านบุคลากร
3.1.1 การมอบหมายงานให้ 1.จัดให้มีการวิเคราะห์ภาระงานของ
เหมาะสม
บุคลากรแต่ละคน

1.1 มีการประชุมมอบหมายให้
บุคลากรจัดทําเอกสารแสดงภาระงาน
เมื่อวันที่ 5 ตค. 2554
1.2 จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพัก
และเจ้าหน้าที่ธุรการ 17 คน เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงาน
และร่วมกันจัดทําการวิเคราะห์ภาระ
งาน เมื่อ 17 ตค. 54
1.3 จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพัก
เพื่อตรวจสอบ แก้ไขการวิเคราะห์
ภาระงานของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง
เมื่อ 28 ตค. 54

1

2

2
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

2.ดําเนินการวิเคราะห์ภาระงานตาม
ที่กําหนดในแผน KM

-วิเคราะห์จากเวลาในการทํากระบวน
งานแต่ละกระบวนงาน

3.ควรมีการปรับและวิเคราะห์ภาระ
งานใหม่ โดยให้ผู้ปฏิบัติได้กําหนด
ภาระงานให้มีความชัดเจน ตรงต่อ
ผู้ปฏิบัติ

-วิเคราะห์ภาระงานใหม่โดยแบ่ง
เป็น 6 งาน และ 2 สํานักงาน

4.จัดสรรภาระงานให้เหมาะสม และ
จัดประชุมในงานเพื่อการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม

-อยู่ในแผนการปรับโครงสร้างของ
สํานักงานอธิการบดี

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

3.2 ด้านความปลอดภัย 3.2.1 อาคารที่ทําการ
กองกิจการนักศึกษาเกิด
การทรุดตัว

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

1.ประสานกองอาคารฯ เพื่อเขียน
แบบ และประเมินราคา

-ได้ประสานกับคุณจารุวัฒน์
มณีพันธ์ กองอาคารสถานที่
เพื่อร่างแบบและ ประเมินราคา

2.จัดทําคําของบประมาณ

-ได้จัดทําคําของบประมาณเงินราย
ได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองกิจการ
นักศึกษา จํานวน 1,364,711 บาท

3.เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จะดําเนินการตามระเบียบพัสดุเพื่อ
จัดหาผู้ดําเนินการซ่อมแซม

-กองกิจการนักศึกษาได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
จํานวน 1,365,000 บาท และได้
แจ้งกองอาคารฯเพื่อออกแบบและ
ประมาณราคาเพื่อดําเนินการตาม

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

ระเบียบพัสดุและรอการรับรองแบบ
จากกองอาคารฯ
3.2.2 ความปลอดภัยในชีวิต 1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
และทรัพย์สินของนักศึกษา กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
และบุคลากรบริเวณหอพัก ฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
นักศึกษาและองค์การ
นักศึกษา
2.ให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ใช้
บริเวณที่ทําการองค์การนักศึกษา
ร่วมกันสอดส่องดูแล ทรัพย์สิน
อาคารและสถานที่

-หลังจากจัดอบรมฯงานหอพัก
นักศึกษาได้มอบหมายให้ช่างประจํา
หอพักตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
ถังดับเพลิงและเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
-ได้ชี้แจงและขอความร่วมมือผู้นํา
นักศึกษาให้ช่วยกันสอดส่องดูแล
ทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่
เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค. 2555 ณ นาข่าบุรี
รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี และวันที่
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

9-11 มี.ค. 2555 ณ โรงแรมปาก
ช่องแลนด์มาร์คจังหวัดนครราชสีมา
3.3ด้านการบริหาร
จัดการ

3.3.1การออกแบบซ่อมแซม 1.มีการประสานงานติดตามกับฝ่าย
อาคาร/สถานกีฬาไม่แล้ว ออกแบบกองอาคารและสถานที่
เสร็จตามกําหนด

1.1 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้
ออกแบบกับผู้บริหารได้แก่
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์และรองอธิการ
บดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และ งานหอพักนักศึกษา
เมื่อ เดือน ตค. 2554
1.2 งานหอพักนักศึกษาได้ประสาน
งานและติดตามแบบการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอพักกับผู้ออกแบบของ
กองอาคารและสถานที่สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554

3
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ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ประเภท/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดําเนินการ

สถานการณ์ดําเนินงาน

2.การออกแบบการซ่อมแซมอาคาร
-ได้ทําหนังสือถึงคณบดีคณะสถาปัตย
สถานกีฬากรณีเร่งด่วน ควรใช้ประ
กรรมศาสตร์ ในการขอให้เจ้าหน้าที่
กาศ หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมาย ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดย แทน (ประกาศ มข.ที่ 11/2553
ได้รับค่าตอบแทน (ประกาศมข.ที่
ลว. 25 มค. 2553)
11/2553 ลว. 25 มค. 2553)

โอกาส ผล
ระดับ
คง กระทบ ความเสี่ยง
เหลือ คงเหลือ คงเหลือ

รหัส

