
เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 
ช่ือ  -  สกุล  :  นางมัณฑนา เจริญแพทย ์ ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
งาน  : งานวารสาร 
ช่ือ  -  สกุล  :  นางมาลินี ภูหมั่นเพียร                        ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  :  นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง                       ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  :  นางสาวอัมพร ขาวบาง                      ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรพัยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  :  นางสาวกัญญดา งึมกระโทก                ต าแหน่ง : บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  :  นายชินกร น้อยค ายาง                       ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งาน  : ส านักงานผู้อ านวยการ 
ช่ือ  -  สกุล  :  นางจรสัโฉม ศิรริัตน์                          ต าแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
งาน  : ส านักงานผู้อ านวยการ 
ช่ือโครงการ :  โครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 : การบรหิารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบบรูณาการ 
วันเดือนปี :  24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา : 9.00 – 16.30 น. 
สถานที่จัด : โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรงุเทพฯ  
หน่วยงานผูจ้ัด : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                     ไม่มี       มี  จ านวน.......บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ได้รับ      ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
สรุปสาระส าคัญ 
       เนื้อหาในช่วงเช้าครอบคลุมการบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การบรหิารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบบรูณาการ  
2) สรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเป้าประสงค์ 3) สรปุประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และท ากจิกรรมปฏิบัติการในช่วงบ่าย สรุปเนือ้หาได้ดังนี้ 
 
1. การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบบรูณาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ อัครประถมพงศ์       
    1.1 ความแตกต่างของ “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง”  
          เราจ าเป็นต้องแยกให้ “ปญัหา” กบั “ความเสี่ยง” ออกจากกันให้ได้  
          เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนเสยี --> หากมีช่องทางอื่นที่จะสอนนิสิตได้ ก็ถือว่าเป็น ปัญหา 
                                                                  --> หากไม่มีช่องทางอื่นที่จะสอนนิสิตได้ ก็ถือว่าเป็น ความ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fgphone.prd.go.th%2Fdp.php%3FMID%3D29%26DID%3D231&ei=dgxWUp3OKIrTrQem4YHwCw&usg=AFQjCNEDvIllmRjgv3b5lo2Mmv0xlPTKxA&bvm=bv.53899372,d.bmk


เสี่ยง 
          เช่น ระบบ IT ล่ม --> ส าหรบัการท างานทีเ่ป็นกิจวัตรประจ าวัน ถือว่าเป็น ปัญหา  
                                                                                      หยุดท างานแค่ไม่กี่ช่ัวโมงเพื่อซ่อมแซม 
                               --> แต่ถ้ามหาวิทยาลัยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning ถือว่าเป็น ความเสี่ยง 
          
          เช่น ส่งเอกสารให้กรรมการเพือ่ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาล่าช้า 
                               --> ท าให้คะแนนลดลง ถือว่าเป็น ปัญหา  
                               --> แต่ถ้าท าให้โดนตัดงบประมาณ ถือว่าเป็น ความเสี่ยง 
  
           “ปัญหา” คือ สิ่งที่เกิดข้ึนได้ทั่วไปเป็นปกติ ซึง่สามารถแก้ไขโดยใช้ “การควบคุมภายใน” ได้ เช่น ห้องน้ ามี
กลิ่น ก็จัดการซอ่มแซมหรือแก้ปญัหาไป 
           “ความเสี่ยง” คือ สิ่งที่ยังไมเ่กิด ความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา และคาดว่าจะมีผลกระทบเชิงลบต่อ
เป้าหมายขององค์กร เสถียรภาพทางการเงิน ช่ือเสียง ความปลอดภัย คุณภาพนิสิต การฟ้องร้อง ซึ่งต้องใช้ “แผน
บรหิารความเสี่ยง” เพื่อป้องกัน ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ แต่ความเปลี่ยนแปลงใดที่ท าให้เกิดความกงัวล นั่น
จะถือเป็นความเสี่ยง ทั้งนี้ เรื่องที่จะน ามาเขียนแผนน้ัน จะตอ้งเป็นเรื่องที่มีคุณค่าพอหรือคุ้มค่าพอที่จะท า ไม่ใช่ปัญหา
ทั่วไปที่เกิดในงานประจ าที่แก้ไขและควบคุมได้  
 

    1.2  ประเด็นท่ีใช้พิจารณาความเสี่ยง 
          พิจารณาผลกระทบใน 4 มุมมอง ได้แก่ 
               1.2.1 ความสูญเสยีที่สง่ผลต่อความเช่ือมั่นในช่ือเสียง ภาพลักษณ์ การยอมรับในสังคม และคุณภาพตาม
พันธกิจหลัก และมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง ต่อต้าน 
               1.2.2 ความสูญเสยีที่เป็นอันตรายตอ่ชีวิตและความปลอดภัยของนสิิต บุคลากร และผู้ทีม่าใช้บริการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
               1.2.3 ความสูญเสยีที่เป็นความชะงักงัน ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการเรียนการสอนและกิจกรรม
หลักอื่นๆ ที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากตอ่บุคลากรและผู้รบับรกิาร 
               1.2.4 ความสูญเสยีที่สง่ผลต่อสถานะการเงินอย่างรุนแรง หรอืมลูค่าธุรกรรมที่คาดว่าจะเสียโอกาสจ านวน
มาก 
       

    1.3  สาเหตุของความเสี่ยง 
          1.3.1 ปัจจัยภายใน โดยเน้นที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน เป็นปญัหาผิดปกติ เช่น 
                  1) คน เช่น ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การไม่รกัษาวินัยด้านการเงิน 
                  2) โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ เช่น ความเช่ือถือได้ของระบบ
สารสนเทศ หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                 3) นโยบายและกระบวนการ เช่น นโยบายของผู้บรหิาร โดยเฉพาะคณะผู้บริหารชุดใหม่ ความไม่
แน่นอนของระบบงาน/ข้ันตอน/กระบวนการ เช่น กระบวนการรบับุคลากรใหม่ต้องใช้เวลานานเท่าใด เป็นต้น การไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ 
                4) อื่นๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
           1.3.2 ปัจจัยภายนอก โดยเน้นที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน เป็นปญัหาผิดปกติ เช่น 
                  1) สภาวะแวดล้อมทางการเมือง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ของทางราชการ 
                  2) ภัยพิบัต/ิสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก (จีน) ภัยพิบัติทีเ่กิดจาก



ธรรมชาติ และมนุษย ์
                  3) แนวโน้มทางสังคม เช่น พฤติกรรมหรือความคาดหวังของลูกค้า/ผูร้ับบริการทีเ่ปลี่ยนไป พฤติกรรม
ความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์องค์กร 
                 4) เทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
                 5) 5 Forces เช่น สภาพการแข่งขันทีรุ่นแรง กลยุทธ์ทีเ่หนือกว่าของคู่แข่ง 
                 6) อื่นๆ                  
 

       1.4  องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
             1.4.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร : ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา ดังนั้นจึงตอ้ง
มาวิเคราะห์ดูว่าความเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เป็นความเสี่ยง 
              1.4.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ : โดยยึดพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ คุณภาพการศึกษาต้องมาก่อน
ศิลปวัฒนธรรม 
              1.4.3 ระบุเหตุการณ์ 
              1.4.4 ประเมินความเสี่ยง 
              1.4.5 ตอบสนองความเสี่ยง 
              1.4.6 กิจกรรมควบคุม 
              1.4.7 สารสนเทศและการสือ่สาร 
              1.4.8 ติดตามประเมินผล 
   

       1.5  4+2 ประเภทของความเสี่ยงระดับองค์กรท่ีใช้เป็นกรอบพิจารณาประเด็นความเสี่ยง 
             1.5.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เช่น บุคลากรทีม่ีคุณภาพจะเกษียณอีก 1-2 ปี จะท าอย่างไรหรอื
จะมีกระบวนการอย่างไรในการเกบ็ความรู้และประสบการณ์ของคนเหล่าน้ีไว้ได้ เช่น มีการจัดการถ่ายทอดความรู้ 
หรือจะจ้างต่ออกี 5 ปี เป็นต้น 
              1.5.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น การเปลี่ยนจากการเรียนการสอนหรือการท างานแบบเดิมมาเป็น
แบบอิเล็กทรอนกิส์ ถือเป็นความเสี่ยงตรงทีห่ากบุคลากรที่ดแูลระบบเปลี่ยน ระบบ IT เปลี่ยน จะส่งผลต่อการเรียน
การสอนหรือการท างานแบบใหม่ การกอ่สร้างใหม้หาวิทยาลัย หรือการออกนอกระบบ เป็นต้น 
              1.5.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น หากออกนอกระบบจะตอ้งวางแผนบรหิารจัดการเงินเอง เงินส าหรับ
บุคลากรราชการเกษียณจะเตรียมการอย่างไร เงินเดอืนของบุคลากรจะด าเนินการอย่างไร หลักสูตรที่มีนสิิตมาลงเรียน
น้อยจะต้องท าอย่างไร จะปิดหลกัสูตรหรือยงัคงเปิดอยู่หากเป็นหลักสูตรส าคัญ (แม้ว่าจะขาดทุนก็ต้องยอม) 
              1.5.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ เช่น สกอ สมศ มีเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลงไป จะ
ด าเนินการอย่างไร 
              และ 1) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์/ภัยพิบัตอิันตราย 
                    2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ 
 

      1.6  กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง --> 4T 
             1.6.1 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate-Avoid) เช่น ยกเลิกการจัดสัมมนาเพราะสถานการณ์บ้านเมือง 
              1.6.2 กระจายความเสี่ยง (Transfer-Share) เช่น ยังคงจัดสมัมนาอยู่ แต่เปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการ เช่น 
ใช้วิธีการสัมมนาแบบอิเล็กทรอนกิส ์
              1.6.3 ลดความเสี่ยง (Treat-Reduce) เช่น เปลีย่นสถานที่สมัมนาใหอ้ยู่นอกเขตสถานการณ์บ้านเมอืง 
              1.6.4 ยอมรับความเสี่ยง (Take-Accept) เช่น ยังคงจัดสัมมนาอยู่ โดยคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดใด
เกิดข้ึน  



 
**เกร็ด** 
      1. ความเสี่ยง หากไม่จัดการ จะกลายเป็นปญัหา หากจัดการ จะกลายเป็นโอกาส 
      2. หากองค์กรมีการควบคุมมากเกินไป จนไม่กล้าทีจ่ะเสี่ยงท าอะไร ก็จะไม่เกิดการพฒันา เพราะควบคุมไปหมด
ทุกเรื่อง ในองค์กรควรจะมีความเสี่ยงบ้าง แต่ไม่ควรจะเป็นความเสี่ยงในระดับที่แย่มากๆ 
 
2. สรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเป้าประสงค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชิต ลีละศิธร  
    (รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญดา อนุวงศ์ น าเสนอแทน)        
          สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และมหาวิทยาลัยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี อย่างเป็นทางการ 28 เมษายน  
พ.ศ. 2553 โดยประกอบแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปีตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ี2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แผนปฏิบัตกิาร
ระยะ 4 ปี (2553-2556) ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (2556-2559)  และทบทวนและปรับปรงุ ปี 2555-2556 
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัตกิารฯ เมือ่วันที่ 8 มีนาคม 2556  
 

         สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) มีดังน้ี 
         2.1 ปรัชญา (Philosophy) การศึกษาคือความเจรญิงอกงาม 
 

         2.2 ปณิธาน (Pledge) ประชาคมวิชาการแห่งผูม้ีความรู้ ประดจุนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจ 
               ผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้น าทางปญัญา 
 

        2.3 ค่านิยม (Core Values) 
    2.3.1 ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้มี

ความส าคัญที่ต้องให้บริการอย่างดีทีสุ่ด 
   2.3.2 ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความส าคัญทีม่หาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์ และรับฟงั

ความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   2.3.3 ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติ 

 

        2.4 คุณลักษณะ (Character) คน มศว มีลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม สงบ รักสันติ  
มีความรักในองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพทีห่ลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ใน
องค์กรเป็นแบบกลัยาณมิตร มีความมุง่มั่นในการท างาน เหน็แก่ประโยชน์องค์กรและส่วนรวม ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยมสีมรรถนะหลกั (Core Competency) ที่โดดเด่นในการน าวิชาการทีเ่ป็นเลิศไปใช้บรหิาร
จัดการทรัพยากรในท้องถ่ินร่วมกบัชุมชน โดยประสานการท างานร่วมกบัชุมชนในท้องถ่ินด้วยดี 
 

         2.5 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก ่
                         S :  Simplicity (เรียบง่าย) 
                        W : Work Hand (ท างานหนัก) 
                        U : Unity (เป็นน้ าหนึง่ใจเดียวกัน) 
 

        2.6 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์การช้ันน าแหง่การเรียนรู้และวิจัยบนฐาน
การศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสากล 
 
 



         2.7 พันธกิจ (Mission) 
     2.7.1 ผลิตและพฒันาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแ้ก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู ้
          2.7.2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
     2.7.3 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสงัคม 
     2.7.4 ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารงุวัฒนธรรมและศิลปะ 
     2.7.5 พัฒนาระบบบรหิารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 
 

        2.8 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
     อัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ การมีทักษะสื่อสาร 
 

        2.9 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
     การบริการวิชากรอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบาย “1 จังหวัด 1 
มหาวิทยาลัย” ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจงัหวัดนครนายก 
 

          2.10 มาตรการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม 
       ประเด็นภายในสถาบัน คือ การพัฒนาคุณลกัษณะของนิสิต ด้านจิตสาธารณะ 
       ประเด็นภายนอกสถาบัน คือ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

         2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
     2.11.1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     2.11.2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ช้ีน าสังคมและความเป็นสากล 
     2.11.3 สร้างองค์ความรู้และพฒันาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพฒันาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
     2.11.4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านบุ ารงุวัฒนธรรมและศิลปะ 
     2.11.5 พัฒนาระบบบรหิารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม 
 

         2.12 นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University) 
        ในระยะ 15 ปีข้างหน้าควรจะพฒันาในเชิง “คุณค่า” ไปสู่การเปน็มหาวิทยาลัยเพื่อ 1) ปัญญา   
2) คุณธรรม  3) เพื่อความพอเพียง  และ 4) เพื่อเป็นที่พึง่ของประชาชน 
 

         2.13 แผนปฏิบัติการ (85 Action Plan) ประกอบด้วย 8SSAP (Super Strategic Action Plan) 
48 SAP (Strategic Action Plan) และ 29 RAP (Routine Action Plan) 
 

         2.14 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) 
       SSAP1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) 
       SSAP2 การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต การ

พัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการก าหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
        SSAP3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน (1 จังหวัด 1 
มหาวิทยาลัย) 



      SSAP4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
      SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้างปญัญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
      SSAP6 การจัดต้ังกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ 
      SSAP7 การบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลกั Cost Effectiveness (Lean Management) 

       SSAP8 การจัดต้ังส านักงานพฒันารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
 
3. สรุปประเดน็ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กัญญดา อนุวงศ์  
    และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ แสดงความคิดเห็น       
         วิทยากรน าเสนอประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลยัประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วยความ
เสี่ยงในระดบัสงูมาก 8 ข้อ ระดับสูง 5 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ 
          3.1 ระดับสูงมาก 8 ข้อ ได้แก่ 
               3.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินต่ ากว่าเป้าหมาย 
               3.1.2 บุคลากรอาจไม่มีความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
               3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ป็นที่ยอมรับในสังคมและระดับสากล 
               3.1.4 การบริหารหลักสูตรยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                      ทุกหลักสูตร 
               3.1.5 งานวิจัยไม่สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ไม่ได้รบัการสนบัสนุนทุนวิจัย  
                      ไม่ได้รับการเผยแพรท่ี่ได้คุณภาพ และไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกและสาธารณะ 
              3.1.6 คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยย์ังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 
              3.1.7 การร้องเรียนในประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผลของบุคลากร 
              3.1.8 ความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
          3.2 ระดับสูง 5 ข้อ ได้แก่ 
               3.2.1 การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการบริการวิชาการตามแผน 
               3.2.2 การโจรกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
               3.2.3 ขาดแคลนนักวิจัยในเชิงจ านวนและคุณภาพ 
               3.2.4 การส่งเกรดล่าช้า 
               3.2.5 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่สถียร ไม่เอื้อต่อการบรหิาร และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
          3.3 ระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของส่วนราชการและความล่าช้า 
               ในการด าเนินการทางพัสดุ                
 

      แสดงความคิดเห็นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์      
           จากข้อความเสี่ยงต่างๆ ทีม่หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดข้ึนน้ัน ควรพิจารณาดูว่าความเสี่ยงในแต่ละ
ข้อ มีผลกระทบใดเกิดข้ึนบ้าง จัดอยู่ในประเภทของความเสีย่ง 4+2 หรือไม่ ถ้าไม่ จะถือว่าเป็นเพียงปญัหาเท่านั้น ไม่
ถือเป็นความเสี่ยง เช่น 
               1) การบริหารหลักสูตรยงัปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
ทุกหลักสูตร : ถือเป็นความเสี่ยงได้หากส่งผลต่อการถูกปิดหลักสูตร แต่ถ้าไม่มากหรือไม่ถูกปิดหลักสูตร ก็ไม่ถือว่าเป็น
ความเสี่ยง 
               2) ความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย : ถือเป็นความเสี่ยง แต่ไม่ใช่กับทุกอาคาร อาจจะถือเป็นความเสี่ยง
ส าหรับอาคารที่เก็บข้อมลู เอกสาร จ านวนมากๆ เท่านั้น 
 



               3) การส่งเกรดล่าช้า : ถ้าจะมองว่าเป็นความเสีย่ง ก็สามารถมองในแง่ของการสามารถถูกฟ้องร้องจาก
นิสิตได้ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกวิชา และไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับสงู ดังนั้นจงึต้องมองว่าสาเหตุของปัญหาน้ีเกิดจาก
อะไร 
                  
4. กิจกรรมปฏบิัตกิาร : การเขียนแผนการจัดการความเสี่ยง โดยผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  
    อัครประถมพงศ์ 
         แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเป็น 9 กลุ่ม โดยส านักหอสมุดกลางอยู่กลุ่มเดียวกับส านักคอมพิวเตอร์และส านัก
อธิการบดี และความเสี่ยงที่ภายในกลุม่เลือกมา มี 2 ความเสี่ยง ได้แก่ การรกัษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพของหน่วยงานไว้
ไม่ได้ และ ความไม่ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนีส้ านกัหอสมุดกลางได้ท าความเสี่ยงแรก โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
         ความเสี่ยง : การรกัษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพของหน่วยงานไว้ไม่ได้ 
         สาเหตุ : 1. เงินเดือน/สวัสดกิารน้อย = ความเห็นของอาจารย:์ เราท าอะไรไม่ได้เพราะมีการก าหนดโครงสร้าง 
                       เงินเดือนอยู่แล้ว 
                    2. ภาระงานที่ไม่ตรงกับความสามารถ = ความเห็นของอาจารย:์ ต้องมีการวิเคราะห์และก าหนดภาระ 
                       งานให้ชัดเจน 
                    3. ภาระงานมาก = ความเห็นของอาจารย:์ ต้องพิจารณาว่าภาระงานมากเพราะอะไร เพราะก าลังคน
น้อย หรือการไม่กระจายงาน หากเป็นเพราะเหตผุลแรก แกไ้ขได้โดยการ Outsourcing หรือ จ้างนิสิตมาช่วยงาน
บางอย่างที่ไม่ใช่งานเฉพาะทาง แต่ถ้าเป็นเพราะเหตผุลหลังก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ซึง่ต้องน าข้อที่ 5 มาจัดการ  
                    4. สภาพแวดล้อมในที่ท างานไม่ดี = ความเห็นของอาจารย:์ ในทุกๆ สาเหตุ ไม่ต้องแก้ไขทุกเรือ่งก็ได้ 
เพราะบางสาเหตุก็เป็นเรื่องที่จัดการไม่ได้ เช่น เรื่องเงินเดือน 
                    5. ขาดการบรหิารจัดการที่ด ี
        ผลกระทบ : 1. งานล่าช้า/ไม่ต่อเนื่อง 
                       2. ผลงานที่ได้ไม่มีประสทิธิภาพ และไมป่ระสบความส าเร็จ 
                       3. ไม่สามารถพฒันางานใหม่ได้  
                       4. หน่วยงานเสียช่ือเสียง 
                       5. บุคลากรที่อยู่ขาดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน / ท างานไมเ่ต็มทีเ่พราะใหเ้วลากบัการฝึก 
                           บุคลากรใหม ่
        แผนจัดการความเสี่ยง : 1. ปรับฐานเงินเดือน/สวัสดกิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ 
                                     2. สร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร = ความเห็นของอาจารย:์ ต้องระบุให้
ชัดเจนว่าจะสร้างแรงจูงใจอย่างไร 
                                     3. มีการกระจายงานในต าแหน่งเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน = ความเห็นของอาจารย:์ 
ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ควรน ามาจัดท าเป็นแผน 
 

                         **แผนการจัดการความเสี่ยงจะต้องเปน็เรื่องใหมท่ี่ยังไมเ่คยท ามาก่อน** 
              
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
          1) ไดร้ับความรู้ในเรื่องของการบรหิารความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน ตลอดจนน ามาปรับใช้กับหน่วยงานได ้
          2) ได้พบปะกบับุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 
 
 

 



น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปน้ี  
    

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
                           - 
                                                                                                                                                                         
                                                                                     ผูร้ายงาน...................................................... 
                                                                                                 (นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง)                                                                                    
                                                                                     ผู้รายงาน………………………………...................                         
                                                                                                   (นางสาวอัมพร ขาวบาง) 

                                                                                     วันที่ 26 / กุมภาพันธ์ / 2557 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
...................................................................................................................................................................... .................. 

 
ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 
วันที่................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากบัดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลงัจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากบัดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรงุพฒันา   

 


