กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
การบริหารเงิน
รายได้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายการ
บริหารเงิน
(รายได้-ค่าใช้จ่าย)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหาร
การเงินและ
การงบประมาณ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เป็นไปตาม
แผนการจัดหา
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ค่าระดับ
ความเสี่ยง

งวดเวลา
ที่พบจุดอ่อน

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประเมินกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง

วิธีการปรับปรุงควบคุม
เพื่อลดระดับความเสี่ยง

ทุกๆ ช่วงเวลา ๑. มหาวิทยาลัยหา
แหล่งรายได้ จากการ
ให้บริการโครงการ
พิเศษต่าง ๆ โดยไม่ได้
พึงพารายได้จากการ
จัดการศึกษาเพียง
ช่องทางเดียว
๒. ลดค่าใช้จ่ายที่
สามารถประหยัดได้
เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
๓. มีการจัดทา
แผนการจัดหารายได้
สาหรับหน่วยงานอิสระ

ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจมี
แนวโน้มถดถอย
มากขึ้นในอนาคต
พร้อมกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในสังกัด
จึงต้องเพิ่มมุมมอง
ในการเข้าถึง
แหล่งรายได้ใหม่
มากขึ้น รวมถึง
การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
หน่วยงานจัดหา
รายได้และ
หลักสูตรการเรียน
การสอนใหม่

๑. สารวจความต้องการ
ในการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
๒. จัดการความรู้และ
กาหนดให้หน่วยงาน
อิสระสามารถจัดทาแผน
ธุรกิจที่เป็นรูปธรรม
๓. จัดการความรู้ให้
หน่วยงานจัดหารายได้
รวมถึงหน่วยงานที่มี
ศักยภาพการรับทราบ
และเข้าใจแนวทางและ
ข้อมูลสารสนเทศในการ
เข้าถึงแหล่งรายได้/
งบประมาณของภาครัฐ
เช่น การจัดทาโครงการ
เชิงบูรณาการเพื่อขอ
งบประมาณจากรัฐบาล
หรือ โครงการพัฒนา
สมรรถนะครูประจาการ
ของ สพฐ. (คูปอง
๑๐,๐๐๐ บาท) รวมถึง
การเข้าถึงแหล่ง

โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)

สภาพเศรษฐกิจที่
กาลังเกิดภาวะ
ถดถอยไปพร้อม
กับอานาจซื้อของ
ประชาชน
ยังผลให้การ
แข่งขันเชิงธุรกิจที่
รุนแรงขึ้นทั้งใน
ตลาดการศึกษา
และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับ
หน่วยงานที่สร้าง
รายได้ให้
มหาวิทยาลัย อาจ
มีผลให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยไม่
เป็นไปตาม
แผนการจัดหา
รายได้และตัวชี้วัด
ด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัย

๑. หน่วยงานจัดหา
รายได้ รวมถึง
หน่วยงานที่มีศักยภาพ
ในการหารายได้อื่นๆ
ยังไม่มีการจัดทาแผน
ธุรกิจที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยทางธุรกิจ
ภายนอก
๒. หน่วยงานจัดหา
รายได้ยังขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการในรูปแบบใหม่ได้
เพื่อชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากความเสี่ยงที่
เผชิญอยู่
๓. หน่วยงานจัดหา
รายได้ รวมถึง
หน่วยงานที่มีศักยภาพ
ในการหารายได้อื่นๆ ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
รวมถึงแนวทางและ
ข้อมูลสารสนเทศในการ
เข้าถึงแหล่งรายได้/
งบประมาณของภาครัฐ
ในลักษณะโครงการ

ก่อนการบริหาร
ความเสี่ยง
๕ (L) X ๕ (I)
= ๒๕
(ระดับสูงมาก)
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
(L๒) X ๕ (I)
= ๑๐
(ระดับปานกลาง)
ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของ
จานวนเงินรายได้
ของหน่วยงาน
อิสระที่เป็นไปตาม
แผนการจัดหา
รายได้ของ
หน่วยงาน

การตัดสินใจ
ที่จะบริหาร กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
= บริหาร
× = ยอมรับ
- หน่วยงานจัดหา

รายได้
- วิทยาเขตและ
ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง
- หน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการ
จัดหารายได้
ทั้งหมด

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ค่าระดับ
ความเสี่ยง

งวดเวลา
ที่พบจุดอ่อน

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประเมินกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง

วิธีการปรับปรุงควบคุม
เพื่อลดระดับความเสี่ยง

โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)

บูรณาการหรือแหล่ง
รายได้/ งบประมาณ
ประเภทอื่นๆ
๔. การประชาสัมพันธ์ถึง
จุดเด่น จุดแข็ง รวมถึง
ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตรใหม่ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อของ
กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณในภาคส่วน
อื่นๆ ของประเทศ
๔. กาหนดให้หน่วยงาน
อิสระและหน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการหารายได้
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่อย่าง
ต่อเนื่องโดยเน้นเชื่อมโยง
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม
สัมมนา การจัดทา
โครงการเพื่อจัดหา
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกใน
แหล่งเงินทุน/
งบประมาณใหม่ สร้าง
รายได้จากการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัย
เป็นต้น

การตัดสินใจ
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง
= บริหาร
× = ยอมรับ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ
กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
การเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ในวิชาชีพของ
บุคลากรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพมี
แนวโน้มที่จะเกิด
การปรับเปลี่ยน
ซึ่งส่งผลต่อความ
วัตถุประสงค์
มั่นคงทางวิชาชีพ
เพื่อให้บุคลากรมี ของบุคลากรใน
ความรู้ ความ
มหาวิทยาลัยและ
เชี่ยวชาญที่
การประกัน
เพียงพอต่อการ คุณภาพของ
เข้าสู่ตาแหน่งที่ มหาวิทยาลัยใน
สูงขึ้นในวิชาชีพ อนาคตอันใกล้
ของบุคลากรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและ
ส่งเสริมคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง

ค่าระดับ
ความเสี่ยง

งวดเวลา
ที่พบจุดอ่อน

โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)

๑. บุคลากรสาย
วิชาการ (ผศ./รศ./
ศ.) ยังมีการจัดการ
ความรู้ไม่เพียงพอต่อ
การจัดทาผลงานการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
ปรับเปลีย่ นเกณฑ์
ใหม่ของ ก.พ.อ.

ก่อนการบริหาร
ความเสี่ยง
๕ (L) X ๕ (I)
= ๒๕
(ระดับสูงมาก)
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง
(L๓) X ๔ (I)
= ๑๒
(ระดับปานกลาง)

๒. ขาดการจัดการ
ความรู้ที่ต่อเนื่อง
สาหรับการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของ
จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เลื่อนตาแหน่งทาง
วิชาการ

ปีการศึกษา
๒๕๖๐ เป็น
ต้นไป

การ
วิธีการควบคุมความ ประเมินกลยุทธ์บริหารความ วิธีการปรับปรุงควบคุม ตัดสินใจ
กาหนดเสร็จ/
เสี
่
ย
ง
เพื
อ
่
ลดระดั
บ
ความเสี
ย
่
ง
เสี่ยงที่มีอยู่ใน
ที่จะบริหาร ผู้รับผิดชอบ
ปัจจุบนั
ความเสี่ยง
=
บริหาร
× = ยอมรับ
๑.จั
ด
กิ
จ
กรรมการจั
ด
การ
๑.มีการจัดอบรมให้ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
คณะ/โรงเรียน
=
ความรู
ใ
้
นลั
ก
ษณะที
่
ความรู้เกี่ยวกับการ กิจกรรมการให้ความรู้ใน
ศูนย์การศึกษา
บริหาร
ปรึกษาในการจัดทา
ทาผลงานทาง
การจัดทาผลงานยังไม่
นอกที่ตั้ง/
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการเพื่อขอ
ต่อเนื่องเท่าที่ควรและควร ของบุคลากรสายวิชาการ
สถาบันวิจัยและ
กาหนดตาแหน่งทาง อยู่ในลักษณะของการ
พัฒนา /
(ผศ./รศ./ศ.) อย่าง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง จัดการความรู้ หรืออยู่ใน
กองบริหารงาน
ต่อเนื่อง เช่น การ
ออกแบบการวิ
จ
ย
ั
การ
และมีประสิทธิภาพใน ลักษณะที่ปรึกษาที่มีความ
บุคคล / กอง
ตี
พ
ม
ิ
พ์
บ
ทความวิ
จ
ย
ั
และ
การให้ความรูส้ ูง
ต่อเนื่อง
กฎหมาย / ศูนย์
วิชาการในระดับนานาชาติ
พัฒนาทุนมนุษย์
ฯลฯ เพื่อรองรับการ
๒. มีการอบรมความรู้
เปลี่ยนแปลงระเบียบการ
ในการจัดทาผลงาน
ขอตาแหน่งทางวิชาการที่
ของบุคลากรสาย
มุ่งเน้นทักษะการวิจัยมาก
ขึ้น
สนับสนุนเพื่อเข้าสู่
๒. จัดกิจกรรมการจัดการ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ความรู้ในการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ใน
ลักษณะของการจัดตั้ง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ
กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

ปัจจัยเสี่ยง

งวดเวลา
ที่พบจุดอ่อน

โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)

ของมหาวิทยาลัย
และขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ค่าระดับ
ความเสี่ยง

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั

การ
ประเมินกลยุทธ์บริหารความ วิธีการปรับปรุงควบคุม ตัดสินใจ
เสี่ยง
เพื่อลดระดับความเสี่ยง ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง
=
บริหาร
× = ยอมรับ

๒. ร้อยละของ
จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
ผลงานอื่น ๆ ที่
เทียบเท่าได้แล้วเสร็จ
อย่างน้อย ๑
กระบวนการ

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ค่าระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ให้คาปรึกษาในการ
พัฒนางานสายสนับสนุน
วิชาการ
๓. มหาวิทยาลัยต้อง
ผลักดันการยกร่าง
กฎหมายเกีย่ วกับการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพ
ของของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

งวดเวลา
ที่พบจุดอ่อน

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประเมินกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง

วิธีการปรับปรุงควบคุม
เพื่อลดระดับความเสี่ยง

การตัดสินใจ
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง
= บริหาร
× = ยอมรับ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ กิจกรรม/
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

ปัจจัยเสี่ยง

ค่าระดับ
ความเสี่ยง
โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)

ก่อนการบริหาร
ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
หลังการบริหาร
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

งวดเวลา
ที่พบจุดอ่อน

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประเมินกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง

วิธีการปรับปรุงควบคุม
เพื่อลดระดับความเสี่ยง

การตัดสินใจ
ที่จะบริหาร
ความเสี่ยง
= บริหาร
× = ยอมรับ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

