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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ 2562-2564 

คํานํา 

แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562-2564 ของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดทําข้ึนตามกรอบแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการบริหาร
ปจจัยเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ 
ใหสามารถลดสาเหตุ การสูญเสียและโอกาสท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร โดยควบคุมความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงตองคํานึงถึงการบรรลุพันธกิจและเปาหมาย
ของหนวยงาน ตลอดจนพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะสงผลตอวัฒนธรรมอันยั่งยืนในอนาคตขององคกร
เปนสําคัญ 

ดังนั้น สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจัดทํารายงานแผนบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ไดมีการติดตามและจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
รวมท้ังขอเสนอแนะ เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปตอไป และจัดทํารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง สงใหกับสํานักงานยุทธศาสตร และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยตอไป 

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานแผนบริหารความเสี่ยงจะเปน
แนวทางท่ีเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของและบุคลากรภายในทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยตอไป 

        (นางสาวฉันทนา  ภูธราภรณ) 
     ผูอํานวยสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

• หลักการและเหตุผล

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ไดทบทวนการบริหารความเสี่ยง ระบุความ
เสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนงาน/งาน/โครงการ/
กิจกรรมงาน ในความรับผิดชอบตาม พันธกิจ วัตถุประสงค และโครงสรางของหนวยงาน เพ่ือใหผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 โดยไดดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตหลักธรรมาภิบาล ตามมาตรฐาน ISO 3100 อยางเปนระบบนั้น      

จากรายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ณ 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สามารถปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบได 

• วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1) บูรณาการการบริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
2) บูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใชประโยชนในการควบคุม หรือลดโอกาส

ของความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได  
3) การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหการบริหารและการตัดสินใจตางๆ ของ

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายแกองคกร  

4) ยอมรับและใชกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานตามพันธกิจและแผนกลยุทธของ
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลใหประสบความสําเร็จ 

• เปาหมาย
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ดวยการ

ระบุปจจัยความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของ
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สามารถปองกัน ลด และควบคุมความเสี่ยงตางๆ ในระดับท่ียอมรับได มี
การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงเพ่ือใหบุคลากรทุกคนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
และมีความรับผิดชอบตอความเสี่ยงในดําเนินงานตางๆ ในแตละงานของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

• ความหมายและคําจํากัดความ
ความเสีย่ง (Risk) หมายถึง เหตุการณท่ีไมมีความแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต และอาจสงผล

กระทบเชิงลบ สรางความสูญเสีย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

   1



รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564 

 ตารางที่ 1 ประเภทความเสี่ยง 

ประเภทความเส่ียง 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

รายละเอียด 

1. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
(External : E)

ความเสี่ยงท่ีไมไดเกิดประจํา แตสงผลกระทบตอสัมฤทธิ์ผลตาม
แผนกลยุทธ และไมสามารถคาดการณการเกิดความสูญเสียได
อยางแมนยํา รวมไปถึงเหตุการณท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีอยู
นอกเหนือการควบคุม เชน ความเสี่ยงจากผลกระทบการเปน
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และความเสี่ยงท่ีกระทบตอ
เปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ ความเสี่ยงทาง
การเมือง การโยกยายผูบริหาร เปนตน  

2.ความเสี่ยงเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนกลยุทธรวมไปถึงการ
ตัดสินใจดานบริหารท่ีสงผลตอทิศทางของมหาวิทยาลัยในทางท่ี
ไมสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ 

     2.1 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
(Strategic Risk : S) 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอม นโยบายของผูบริหาร เชน 
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา ชื่อเสียง 
ลูกคา เปนตน 

     2.2 ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
(Governance  Risk : G) 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเรื่องธรรมาภิบาลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ  อาจารย
และบคุลากร 

3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน
(Operational Risk : O)

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานประจําวัน กระบวนการ
ทํางานท่ีชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงค เชน ความเสี่ยง
ของกระบวนการหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
กระบวนการ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและคน 

     3.2 ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินซ่ึงมีผลทําให
มหาวิทยาลัยตองมีรายไดลดนอยลงหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึน หรือ
ความเสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เชน การผันผวนทาง
การเงินสภาพคลองอัตราดอกเบี้ย ขอมูลเอกสารหลักฐานทาง
การเงิน การรายงานทางการเงินบัญชี การเงินและงบประมาณ 
เปนตน 

     3.3 ความเสี่ยงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance 
Risk : C) 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การ
ปกปองคุมครองผูมีสวนไดเสีย การปองกันขอมูลรวมถึงประเด็น
ทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ 
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ประเภทความเส่ียง 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

รายละเอียด 

     3.4 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน 
(Hazard Risk : H) 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของอาจารย นักศึกษา 
บุคลากร ความปลอดภัยของอาคาร สถานท่ี ระบบ
สาธารณูปโภครวมถึงการสูญเสียทางชีวิตและทรัพยสินจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ และการกอการราย เปนตน 

     3.5 ความเสี่ยงดานทรัพยากร
บุคคล  
(Human Resource Risk : HR) 

ความเสี่ยงเก่ียวกับ พนักงาน และผูบริหารระดับสูง ขาดความรู
หรือประสบการณ หรอืมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ความเสี่ยง
เก่ียวกับการท่ีบุคลากรและระบบงาน ไมสามารถดําเนินงาน 
ตอไปไดตามปกติเม่ือเกิดเหตุการณผิดปกติ 

     3.6 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ (Information and 
Technology Risk : IT) 

คือ ความเสี่ยงเก่ียวกับความผิดพลาดของระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ สงผลใหในการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือ
หยุดชะงัก 

4. ความเสี่ยงเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร 

ครอบคลุมความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนกลยุทธรวม
ไปถึงการตัดสินใจดานบริหารท่ีสงผลตอทิศทางของมหาวิทยาลัย
ในทางท่ีไมสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ 

-ดานกลยุทธ (Strategic Risk :S) ความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอม นโยบายของผูบริหาร เชน 
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา ชื่อเสี่ยง 
ลูกคา เปนตน 

 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณเสี่ยง (Risk
Identification) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk 
Evaluation) โดยประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 
ตอมหาวิทยาลัย หรือความคืบหนาของแผน 
       การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง 
พิจารณาโดยอาศัยเกณฑการประเมินมาตรฐาน ซ่ึงสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานไดท้ังเกณฑในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ก่ึงปริมาณ (Semi-quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) หรือผสมผสานกันไป 

- โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง

- ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง 
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564 

- ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร 
          ระดับความเสี่ยง (D) =  โอกาส (L) x  ผลกระทบของความเสี่ยง (I) 
       ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ซ่ึงจําแนกตามเกณฑความสามารถในการ
ยอมรับความเสี่ยง ดังตาราง 

ตารางท่ี 2   เกณฑการประเมินระดับความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ระดับ
คะแนน 

พ้ืนท่ี 
แถบสี ความหมาย 

ความเส่ียง
ต่ํา 

1-3
ระดับท่ียอมรับความเส่ียงได ภายใตวิธีการจัดการความเส่ียงท่ีมี
อยูเดิม ไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ความเส่ียง
ปานกลาง 

4-9
ระดับท่ีพอยอมรับความเส่ียงได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกัน 
ไมใหความเส่ียงเคล่ือนยายไปยังระดับท่ีไมสามารถยอมรับได  

ความเส่ียง
สูง 

10-15
ระดับท่ีไมสามารถยอมรับความเส่ียงได จําเปนตองจัดการความ
เส่ียงเพ่ือใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดตอไป 

ความเส่ียง
สูงมาก 

16-25
ระดับท่ีไมสามารถยอมรับความเส่ียงได จําเปนตองเรงจัดการ
ความเส่ียงเพ่ือใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดทันที 

* การจัดระดับความเส่ียง (Degree of Risk)

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 (I

m
pa

ct
) 

5 
5 10 15 20 25 

4 
4 8 12 16 20 

3 
3 6 9 12 15 

2 
2 4 6 8 10 

1 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมกิจกรรม
รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดโอกาสและมูลเหตุท่ีมหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายอันเปน
ผลจากปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564 

- การจัดการความเสี่ยง (Treat the Risks) เปนการกําหนดนโยบาย (Policies)
มาตรการและวิธีปฏิบัติ (Procedures) เพ่ือตามตอบสนองตอความเสี่ยง  (Risk Response) ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได โดยใชวิธี
ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 3 วิธีการจัดการความเส่ียง 

4T’s Strategies 
ศัพทท่ีนิยมใช 

รายละเอียด 
(กรมบัญชีกลาง)

การยอมรับ 
ความเสี่ยง 

Risk Acceptance 
(Accept) 

การยอมรับใหมีความเสี่ยงปรากฏอยู เปนความเสี่ยงท่ี
หนวยงานสามารถยอมรับไดเนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุม
ภายในท่ีดีอยูแลว เนื่องจากการดําเนินการในการจัดการกับ
ความเสี่ยง ไมมีความคุมคาเพียงพอ หรือทรัพยากรมีไม
เพียงพอตอการดําเนินการในปงบประมาณ 

Take 

การลด/ 
การควบคุม 
ความเสี่ยง 

Risk Reduction 
(Control) 

การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรงของ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยหาวิธีการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
เชน การออกแบบระบบการควบคุมภายใน ปรับปรุงแกไข
กระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดทําแผนฉุกเฉิน การ
จัดทํามาตรฐานความปลอดภัย การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
เปนตน 

Treat 

การกระจายความ
เสี่ยง  

Risk Sharing 
(Transfer) 

การกระจาย หรือโอนความเสี่ยงท้ังหมดหรือเพียงบางสวนไปยัง
ผูอ่ืนท่ีม่ันใจวาสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นไดเปนอยางดี ท้ังนี้
เพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การทําประกันภัย การ
จางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เปนตน 

Transfer 
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564 

-กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ึนตอนปฏิบัติ
ตางๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี ้

ตารางท่ี 4 วิธีการควบคุม 

วิธีการควบคุม รายละเอียด 

การควบคุมเพ่ือปองกัน 
 (Preventive Control ) 

การควบคุมลวงหนาเพ่ือปองกันมิใหความเสี่ยงและขอผิดพลาด
เกิดข้ึน เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก 

การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective 
Control) 

การควบคุมโดยการคนหาขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  เชน การทวน
สอบ การวิเคราะห การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง เปน
ตน จัดเปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนแลว 

การควบคุมโดยการชี้แนะ 
 (Directive Control) 

การควบคุมโดยการชี้แนะท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผู
มีผลงานดี เปนตน ซ่ึงเปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุน
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

การควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง 
(Corrective Control) 

การควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให
ถูกตอง เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาด
ซํ้าอีกในอนาคต 

            มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยทําการวิเคราะหระดับความยอมรับหรือ
ความพอใจในมาตรการท่ีไดดําเนินการอยูแลว (Degree of Acceptance) แลวเปรียบเทียบกับระดับความ
เสี่ยงและทรัพยากรท่ีมีอยู โดยใชหลักเกณฑ ดังนี ้

 ยังไมมีมาตรการรองรับ (Unaccepted Risk)   

  มาตรการท่ีมีอยูไมเพียงพอ จําเปนตองหามาตรการใหมรองรับและ/หรือเปลี่ยนผูรับผิดชอบ              
(Volatile Risk) 

  ทํามาตรการเดิม แตตองเพ่ิมความเขมขนในการดําเนินงาน (Mitigating Risk)

  มาตรการดีอยูแลวไมตองทําอะไรเพ่ิมเติม (Accepted Risk)

1
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564

สวนท่ี 2 

ลักษณะองคกรและขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ความเปนมา

ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    มีผลใหใชบังคับตั้งแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  คือวันท่ี  7  มีนาคม  2541   ทําใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรีเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม

เปนสวนราชการ  แตอยูในกํากับดูแลของรัฐบาลและเปนนิติบุคคล   มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรท้ังขาราชการ 

ลูกจางประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ผูมีความรูความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย  จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารงานบุคคลเปน 2 ระบบท่ีจะตองดําเนินการเปน

คูขนานกันไปในมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการท่ีจะตองดําเนินการทางดานการ

บริหารงานบุคคลเปน 2 ชุด คือ  คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      (อ.ก.พ.อ. 

มหาวิทยาลัย)  ดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ และมีคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล  ดําเนินการทางดานการบริหารงานบุคคลในระบบมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล   และตอมาโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และสภามหาวิทยาลัย มจธ. 

มีมติอนุมัติ เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2554   จึงไดยุบรวมเปนคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) ดูแลและ

กํากับการบริหารงานบุคลากรท้ังพนักงาน ขาราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

เดิมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มีงานการเจาหนาท่ี  สังกัดกองกลาง  สํานักงาน

อธิการบดี  ทําหนาท่ีและความรับผิดชอบงานทางดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงเม่ือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  เปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี  งานการเจาหนาท่ี  สังกัดกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 5/2541  เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2541 ใหเปลี่ยนเปน  สวนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  ซ่ึงมีฐานะเทียบเทากอง  และตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ทางดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเปน  2  ระบบท่ีจะตองดําเนินการเปน

คูขนานกันไปในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ตลอดจนเปาหมายและภารกิจให

มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู  ทําใหสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความจําเปนจะตองมีการ

พัฒนาบุคลากรอยางมีแผนและเปนระบบ เชนการจัดทําโครงการ Competency เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย 

และนําไปสูวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีตอไป และประกาศ มจธ. ณ วันท่ี        

25 กรกฎาคม 2556 เรื่องการแบงกลุมงานภายในสวนงาน สังกัดสํานักงานอธิการบดี สวนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จึงแบงออกเปนสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564

• วิสัยทัศน  (Vision) :
“Invisible HRM” 
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตรดานกําลังคนของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมาย สรางใหการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมีระบบ และสรางทักษะทางดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดกับผูบริหารหนวยงานในทุก
ระดับ เพ่ือใหสามารถบริหารงานบุคคลไดดวยตนเอง เสมือนกับไมตองมีการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

• พันธกิจ  (Mission) :
1. สรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามาทํางานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
2. สรางความผูกพันใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอันบังเกิด

ผลท่ีดีตอมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาการจางใหปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

• วัตถุประสงค  (Objective) :
1. เพ่ือเปนแหลงความรู ระดมความคิดท่ีจะพัฒนาในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําฐานขอมูลบุคลากร  เงินเดือน  และสวัสดิการ  ใหมีความทันสมัย  และสอดคลอง

กับความตองการของผูบริหาร
3. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนเสนทางการพัฒนา

บุคลากร  (Training  Road  Map)  ของมหาวิทยาลัย
4. การสรางเครือขายนักทรัพยากรบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

• กลยุทธ  (Strategies)   :
1. พัฒนาสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนแหลงความรู  ระดมความคิดสรางสรรค  และ

พัฒนาระบบการบริหาร  และการพัฒนาทรัพยากรบคุคลรวมท้ังเปนแหลงรวมฐานขอมูลบุคลากร
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ีและสามารถแขงขันได

2. พัฒนาวิธีการและระบบงานของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เนนการ
ทํางานเปนทีม   การใหบริการท่ีดี   ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  และการพัฒนาใหเปน
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

4. สรางความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิด
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

8



แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มจธ. 
 

นักบริหารงานบุคคล บ3 (54) 

(น.ส. ฉันทนา   ภูธราภรณ) 

(น.ส.สุชาดา  ศาสตรานุรักษกุล) 

นกับริหารงานบุคคล  จ3  (821) 
 

(น.ส.รัตนสตา  ดํารงจริยาสีห) 
 

- นักบริหารงานบุคคล  จ2  (1350)
(น.ส.อารยา  สิมสีนวล)

- นักบริหารงานบุคคล  (1073)
(น.ส.ฐิติพร  แซเล็ก)

- นักบริหารงานบุคคล  จ1  (1367)
(น.ส.ปาริชาติ  ธงชัย) สโมสรฯ

- นักบริหารงานบุคคล  จ1 (388)
(น.ส.ธรัญญา  แสงศิริพันธ)

- นักบริหารงานบุคคล ลูกจาง ม.
(น.ส.กุลธิยง  ธนูทอง)

- นักบริหารงานบุคคล  จ2  (1194)
(น.ส.อราม  ใจกลา)

- นักบริหารงานบุคคล  จ1  (1015)
(น.ส.กมลทิพย  ฮุนสกุล)

- นักบริหารงานบุคคล  จ1  (1351)
(น.ส.จนิตภัทร  นอยแสง)

- นักบริหารงานบุคคล  จ1 (1016)
(น.ส.พัชรี  ศรีโชติ)

- นักบริหารงานบุคคล  จ1 (826)
(น.ส.ฐิติพร  อัจฉริยกาญจน)

- นักบริหารงานบุคคล  จ1 (1194)
  (น.ส.กนกพร  ทราฤทธิ์) 
- นักบริหารงานบุคคล จ3 (531)
(น.ส.ประภัสสรา  ทองผาสุก)

- นักบริหารงานบุคคล ลูกจาง ม.
(นายทนงเกียรต์ิ  ศรีสุวรรณ)

- นักบริหารงานบุคคล ลูกจาง ม.
(น.ส.จนัทรวิมล  มหัศฆะกาญจนะ)

- นักบริหารงานบุคคล ป.ตรี (1016)
(อัตราวาง)

- ครู ป.โท (303)
(นางนวลศรี  สระแกว)

- ครูพ่ีเลี้ยง ป.ตรี (1683)
(นางจนัทร ลีรัตนกิจพิบูลย)

- ผูชวยครู ป.6 ลูกจาง ม.
(นางวรรณา ศาตศิลป)

- ผูชวยครู ป.4 ลูกจาง ม.
(น.ส.นที  แลนวารี)

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน.กลุมงานบริหารงานบุคคล 

รก.หน.กลุมงานบริหารคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชน 

**อัตรากําลังท้ังสิน้ 29 อัตรา** 
1. พนักงาน       21    อัตรา

(+อัตราวาง 2 อัตรา)
2. ลูกจางประจํา 1  อัตรา
3. ลูกจาง  ม. 5  อัตรา

 (ขอมูล ณ 1 ต.ค. 61) 

- นักบริหารงานบุคคล จ2 (1494)
(น.ส.กันยลภสั  ประดับเวทย)

- นักบริหารงานบุคคล จ1  (1493)
(น.ส.ธัญชนก  คามีศักด์ิ)

- นักบริหารงานบุคคล ป.โท  (1579)
(อัตราวาง)

รก.หน.กลุมงานกลยุทธและสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(น.ส.สุกานดา  บุณยาทร) 

นักบริหารงานบุคคล  บ1  (281) 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มจธ. 

- นักบริหารงานท่ัวไป จ1 (831)
(นส.ธันยนันทน นามวิสัย)

- พนักงานสนับสนุนงานบริการ พ1 (1693)
(น.ส.โชติกา  บุญวัฒน)

หนวยเลขานกุารและธุรการ 

นกับริหารงานบุคคล  จ4 (288) 
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แผนภูมิโครงสร้างสาํนกังานบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนภูมิโครงสรางสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

    
 

 
 

                                                        
                      

 
 
 
 

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานกลยทุธและสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุมงานบริหารงานบุคคล กลุมงานบริหารคาตอบแทน 
และสิทธิประโยชน 

หนวยเลขานุการและธุรการ 

• กําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคล

• จัดทําฐานขอมูลประวัติบุคลากร

• สารสนเทศบุคลากร

• การจัดทํา Competency

• สรรหา คัดเลือกบุคลากร

• สรรหาผูบริหาร

• บริหารอัตราตําแหนง

• การวางแผนและพฒันาอาชพี

• การวางแผนสืบทอดตําแหนง

• การบริหารงานลูกจาง

• การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

• เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนบคุลากร
และผูบริหาร

• ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงโครงสราง

• การประเมินผลการปฏิบัตงิานเพื่อเลื่อน
เงินเดือน

• เงินเพิ่มสมรรถนะ

• สวัสดิการที่มหาวทิยาลัยจัดให

• งานดานบุคลากรสัมพันธ

• งานดาน Institutional Compliance

• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มจธ.

   12 

-งานสารบรรณ งานเอกสารการพิมพ งานประสานท่ัวไป
-งานแผนและงบประมาณ งานเลขานุการ งานประชุม
- งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและครภุณัฑ งานบุคลากร
ฯลฯ
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564

สวนที่ 3 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป 

จัดใหมีการติดตามท่ีรวมอยูในการดําเนินงานตางๆ ระหวางการปฏิบัติงาน  อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หาก

การตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา สอดคลองกับ

สถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เ พ่ือใหความม่ันใจวาการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปอยางเพียงพอ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปงบประมาณ 2561  สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีการติดตามผลการดําเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : O)  เก่ียวของกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดย

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกรกระบวนการ เทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมท่ีใช บุคลากร ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน

โครงการ ดังนี้ 

• ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : O) : KMUTT-RM2  ท่ียังอยูในระดับสูงและ
ปานกลาง
1. การสรรหาคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ไมไดผูสมัครท่ีมีคุณภาพ  (มีระดับความเสี่ยงสูง)

2. การสอบแขงขันพนักงานสายสนับสนุนวิชาชีพอ่ืน มีผูสมัครไมตรงตามความตองการและ

กระบวนการลาชา  (มีระดับความเสี่ยงปานกลาง)

3. การเผยแพรขอมูลความลับบุคคลจากฐานขอมูลผูสมัคร (มีระดับความเสี่ยงปานกลาง)

• ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk : O) : KMUTT-RM2  ท่ีมีระดับความเสี่ยงต่ํา

1. บุคลากรบางคนไมไดรับความคุมครองเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

2. บุคลากรบางคนไมไดสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3. การเกิดผลประโยชนทับซอนและทุจริตในหนวยงาน เนื่องจากความละเลยไมปฏิบัติตามข้ันตอน

4. ขอมูลในระบบไมเปนปจจุบัน

5. การออกรายงานของขอมูลไมถูกตองครบถวน

6. การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เกิดความลาชา

7. การสงเงินสมนาคุณผูอานผลงานทางวิชาการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกเกิดความสูญหาย
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(KMUTT-RM2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  การสรรหาคัดเลือกพนักงาน

วัตถุประสงค :  เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเขาทํางานในมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

(L) (I) (L)X(I) (L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
การสรรหาคัดเลือกพนักงาน HR 4 3 12 สูง - วิเคราะหขั้นตอนการทํางาน และจัดตารางผูบริหาร 3 3 9 สูง 1. การควบคุมที่มีอยูสามารถปองกัน

สายวิชาการ นัดผูบริหารและคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 2 เดือน ความเสี่ยงไดระดับหนึ่ง

-ไมไดผูสมัครงานที่มีคุณภาพ 2. ตองตรวจสอบและประสานงานกับหนวยงาน

เขามาทํางาน ที่มีความตองการเปดสอบเพื่อบรรจ/ุจางใหมอยางสม่ํา

เสมอ  รวมทั้งใหหนวยงานจัดทําแผนการรับคนลวงหนา

การสอบแขงขันพนักงานสนับสนุน HR 3 3 9 สูง - จัดใหมีการประชาสัมพันธการรับสมัครผานชองทาง 2 3 6 - การควบคุมที่มีอยูสามารถปองกันความเสี่ยงได

วิชาชีพอื่น หรือสื่อประชาสัมพันธชองทางใหม  และประชาสัมพันธ ระดับหนึ่ง แตยังคงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

- ผูสมัครไมตรงตามความตองการ แบบเจาะจงเฉพาะแหลงที่ผลิตกําลังคนเฉพาะตําแหนง เนื่องจากสังคมมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

ของหนวยงาน

- ไดบุคลากรใหมชา

การเผยแพรขอมูลความลับ HR 3 3 9 สูง - กําหนดใหมีการคัดเลือกและรับรองเจาหนาที่ที่เหมาะสม 2 3 6 - การควบคุมที่มีอยูสามารถปองกันความเสี่ยงได

จากการใหเจาหนาที่ของหนวย และใหสิทธิ์เขาถึงฐานขอมูลของ สทบ และใหมีการจัดทํา ระดับหนึ่ง แตยังคงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

งาน เขาถึงฐานขอมูลผูสมัคร สัญญารักษาความลับ เนื่องจากมีบุคลากรดานบุคคลใหมเขามาปฏิบัติงาน

กลุมงาน

บริหารงานบุคคล

กลุมงาน

บริหารงานบุคคล

ปาน

กลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ปร

ะเ
ภท

คว
าม

เส
ี่ยง

*

ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

ระดับความเสี่ยง 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

ป งปม.2560-2561 ณ 30 ก.ย.2561

กลุมงาน

บริหารงานบุคคล

ปาน

กลาง
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(KMUTT-RM2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :   ประกันอุบัติเหตุกลุมของบุคลากร และกองทุนสํารองสํารองเลี้ยงชีพ มจธ. และ

วัตถุประสงค :  เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับความคุมครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเปนสวัสดิการและหลักประกันใหกับพนักงานและลูกจาง มจธ. 

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

(L) (I) (L)X(I) (L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
บุคลากรบางคนไมไดรับความ HR 1 3 3 ต่ํา 1. สอบทานรายชื่อจากงานบริหารงานบุคคล น.ส.อารยา 1 3 3 ต่ํา 1. การควบคุมที่มีอยูสามารถปองกัน

คุมครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2. จัดประชุมเครือขายบุคคลเพื่อทราบแนวปฏิบัติ สิมสีนวล ความเสี่ยงได

เมื่อมีการบรรจ/ุ จางบุคลการเพิ่มเติม 2. ตองตรวจสอบและประสานงานกับงาน

บริหารงานบุคคลและหนวยงานที่มีการบรรจ/ุ

จางใหม อยางสม่ําเสมอ

บุคลากรบางคนไมไดสมัคร HR 1 2 2 ต่ํา 1. ตรวจสอบ/ ติดตามรายชื่อบุคลากรที่บรรจุ/ น.ส.อารยา 1 2 2 ต่ํา 1. การควบคุมที่มีอยูสามารถปองกัน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จางใหม สิมสีนวล ความเสี่ยงได

2. จัดประชุมเครือขายบุคคลเพื่อทราบแนวปฏิบัติ 2. ตองตรวจสอบและประสานงานกับงาน

เมื่อมีการบรรจ/ุ จางบุคลการเพิ่มเติม บริหารงานบุคคลและหนวยงานที่มีการบรรจ/ุ

จางใหม อยางสม่ําเสมอ

การเกิดผลประโยชนทับซอน HR 1 2 2 ต่ํา 1. กํากับติดตามตรวจสอบการทํางานของบุคลากร ผอ.สํานักงาน 2 2 4 ต่ํา - มีการควบคุมภายใน สทบ. และ สทบ. มีความเห็นวา

และทุจริตในหนวยงาน เนื่อง 2. วางมาตรการไมรับเงินผานมือ หัวหนากลุมฯ ควรมีความสรางความเขาใจไปยังบุคลากรของ มจธ.

จากความละเลยไมปฏิบัติตาม 3. มีการติดตามตรวจสอบบุคลากรใหทํางานตามขั้นตอน จนท.ทุกคน ทั้งหมด  เพื่อทําใหประชาคมตระหนักและใหความ

ขั้นตอน สําคัญ

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

ป งปม.2560-2561 ณ 30 ก.ย.2561
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(KMUTT-RM2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  ขอมูลของบุคลากร 

วัตถุประสงค : เพื่อจัดเก็บขอมูล รายงานผลขอมูลสําหรับการบริการลูกคาทุกประเภทของหนวยงาน

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

(L) (I) (L)X(I) (L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
 ขอมูลในระบบไมเปนปจจุบัน IT 1 3 3 ต่ํา 1. มีการประชุมกันระหวางสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

และสํานักคอมพิวเตอร            

2. ปรับปรุงระบบใหลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

3. มีการติดตามกระบวนการขั้นตอนใหแลวเสร็จภายในวันที่มี

ผล

4. มีการตรวจสอบฐานขอมูลอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

5. หารือเพื่อทําความเขาใจกับผูนําเขาขอมูล

รัตนสตา 

กันยลภัส

ธัญชนก

1 3 3 ต่ํา 1. อยูระหวางการพัฒนาระบบ

2. ติดตามกระบวนการทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่มีผล

หรือหากไมทันการณก็แจงความเคลื่อนไหวใหผูเกี่ยวของให

ทราบเปนรายๆไป

การออกรายงานของขอมูลไมถูกตอง

ครบถวน

IT 1 3 3 ต่ํา 1. ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากระบบอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

2. หารือเพื่อทําความเขาใจกับผูนําเขาขอมูลและผูออกรายงาน

รัตนสตา 

กันยลภัส

ธัญชนก

1 3 3 ต่ํา การดําเนินการทําไดเพียงการบํารุงรักษาระบบใหทํางานได

อยางตอเนื่องเทานั้น  ความเสี่ยงยังอยูระดับต่ํา เนื่องจากใช

บุคลากรตรวจสอบและแกไขอยูตลอดเวลา

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

ระดับความเสี่ยง 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

ป งปม.2560-2561 ณ 30 ก.ย.2561
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(KMUTT-RM2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  การขอตําแหนงทางวิชาการ

วัตถุประสงค : เพื่อใหการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

(L) (I) (L)X(I) (L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการเกิดความลาชา

HR 2 2 4 ต่ํา มีการซักซอมความเขาใจเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ 

รวมถึงการสรางเครือขายงานดานบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูล

- กําหนดแลว

เสร็จดําเนินการ

ตอเนื่องทุกป

- อราม ใจกลา

กลุมงาน

บริหารงานบุคคล

1 2 2 ต่ํา สทบ.เสนอแนะใหผูที่เกี่ยวของในการเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ศึกษาวิธีการจัดทําแบบฟอรมแล

หลักเกณฑการเสนอขอกําหนดตําแหนง เพื่อลดโอกาสที่จะ

ทําใหการขอตําแหนงเกิดความลาชา  (ยังใชเกณฑตาม

ขอบังคับเดิม)

การสงเงินสมนาคุณผูอานผลงานทาง

วิชาการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยเกิดความสูญหาย

HR 1 1 1 ต่ํา ดําเนินการเสนอเรื่องการเบิกคาสมนาคุณ และมีการบันทึกการ

ดําเนินการ และมีกระบวนการติดตามจากผูที่เกี่ยวของไดแก 

หนวยงาน และสํานักงานคลัง

- กําหนดแลว

เสร็จดําเนินการ

ตอเนื่องทุกป

- อราม ใจกลา

กลุมงาน

บริหารงานบุคคล

1 1 1 ต่ํา ปจจุบันการดําเนินการมีกระบวนการและหนวยงานที่

รับผิดชอบชัดเจน รวมถึงการบันทึกงานเพื่อการติดตาม จึง

ทําใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องการนําสงเงินของผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกต่ํามาก

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

ระดับความเสี่ยง 

คําชี้แจงผลการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ

ป งปม.2560-2561 ณ 30 ก.ย.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562-2564

สวนท่ี 4 

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562-2564   

โดยมีการระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง ความสูญเสีย/ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การประเมิน

ความเสี่ยงซ่ึงข้ึนกับโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง  พรอมกับการจัดการความเสี่ยง เพ่ือเปน

แนวทางในทางควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยในชวงปงบประมาณ 

2562-2564  การประเมินความเสี่ยงของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาประเด็นจากสถานการณ

ตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับใหม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงบริบทตางๆ และมีการ

เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการบรหิารจัดการดานบริหารงานบุคคลในอนาคตดวย     

ปงบประมาณ 2562-2564  มีความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ดังนี้ 

1. การสรรหาคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ              (ระดับสูง) 

2. การสอบแขงขันพนักงานสายวิชาชีพ                                                        (ระดับสูง) 

3. การเผยแพรขอมูลความลับจากเจาหนาท่ีของหนวยงาน เขาถึงฐานขอมูลผูสมัคร       (ระดับสูง)

4. การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานบุคคลใหมอาจไดขอมูลไมครบถวนและระบบ

   สารสนเทศเกิดขอผิดพลาด (ระดับสูง) 

5. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการลาชา   (ระดบัปานกลาง) 

6. การเกิดผลประโยชนซับซอน และทุจริตในหนวยงาน เนื่องจากความละเลยไมปฏิบัติตามข้ันตอน

  (ระดบัปานกลาง) 

7. บุคลากรบางคนไมไดรับความคุมครองเม่ือเกิดอุบัติเหตุ (ระดับต่ํา) 

8. บุคลากรบางคนไมไดสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        (ระดับต่ํา) 

9  การสงเงินสมนาคุณผูอานผลงานทางวิชาการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเกิดการสูญหาย        

(ระดับต่ํา)

10.การออกรายงานของขอมูลไมถูกตอง    (ระดับต่ํา) 
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(KMUTT-RM1)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การสรรหาคัดเลือกพนักงาน

วัตถุประสงค : เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมเขาทํางานในมหาวิทยาลัย

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(L) (I)
(L)X(I

)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

การสรรหาคัดเลือกพนักงาน - กระบวนการใชเวลานานเนื่องจาก หนวยงานขาดบุคลากรที่ปฏิบัติ 4 3 12 สูง - มีการประสานติดตามผลการกลั่นกรองอยางตอเนื่อง กลุมงานบริหารงานบุคคล

สายวิชาการ หนวยงานตนสังกัดที่เปดรับใชเวลาใน หนาที่ดานการเรียนการสอนซึ่งเปน

ผูสมัครที่มีคุณภาพอาจไป การกลั่นกรองนานกวากําหนด ภารกิจหลักของหนวยงาน - ทบทวนโครงสรางตําแหนง อัตราเงินเดือน กลุมงานกลยุทธและ

ทํางานกับหนวยงานอื่น - อัตราเงินเดือนและความกาวหนา สารสนเทศ และกลุม

ในสายอาชีพไมจูงใจ งานบริหารคาตอบแทนฯ

การสอบแขงขันพนักงาน - การประชาสัมพันธขาวการรับ หนวยงานขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติ 3 3 9 สูง - ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงานในชองทางใหมๆ กลุมงานบริหารงานบุคคล

สายวิชาชีพ สมัครอาจยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย งานตามแผนงานของหนวยงาน - จัดทําตารางสัมภาษณลวงหนา

- ผูสมัครยังไมตรงตามความ - ชวงเวลาที่เปดสอบแขงขันใกลเคียง - กําหนดตารางการสอบไมใหทับซอนกับหนวยงาน

ตองการของหนวยงาน กับการเปดสอบของหนวยงานภาครัฐ ภาครัฐอืนๆ

- ไดบุคลากรใหมชา อื่นๆ

การเผยแพรขอมูลความลับ ฐานขอมูลผูที่ไดรับการขึ้นบัญชี ขอมูลบุคคลรั่วไหล/ถูกเปดเผย 3 3 9 สูง - ใหผูบริหารคัดเลือกและรับรองเจาหนาที่ที่สามารถ กลุมงานบริหารงานบุคคล

จากการใหเจาหนาที่ของหนวย มีขอมูลที่เปนความลับของผูสมัครอยู อาจเกิดการรองเรียน/ฟองรอง เขาถึงฐานขอมูล และทําสัญญารักษาความลับ

งาน เขาถึงฐานขอมูลผูสมัคร อาจมีผูนําขอมูลนั้นไปเผยแพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

M

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*
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(KMUTT-RM1)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :   กองทุนสํารองสํารองเลี้ยงชีพ มจธ.

วัตถุประสงค :  เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับความคุทครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเปนสวัสดิการและหลักประกันใหกับพนักงานและลูกจาง มจธ.

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง กิจกรรม กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(L) (I)
(L)X(

I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

บุคลากรบางคนไมไดรับความ HR 1.ไมไดแจงรายชื่อกับบริษัท 1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุไมสามารถ 1 3 3 ต่ํา 1. สอบทานรายชื่อจากงานบริหารงานบุคคล กลุมคาตอบแทนและ

คุมครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกัน เรียกรองคาสินไหมได 2.จัดประชุมเครือขายบุคคลเพื่อทราบแนวปฏิบัติ สิทธิประโยชนฯ

2.เสียเวลาในการติดตาม เมื่อมีการบรรจุ/จางบุคลากรเพิ่มเติม นส.อารยา สิมสีนวล

3.สงรายชื่อใหบริษัทลาชา

บุคลากรบางคนไมไดสมัคร HR 1. หนวยงานสงใบสมัครของ 1.เสียสิทธิประโยชนที่ควรไดรับ 1 2 2 ต่ํา 1. ตรวจสอบ/ ติดตามรายชื่อบุคลากรที่บรรจุ/ กลุมตาตอบแทน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บุคลากรลาชา 2.เสียเวลาในการติดตาม จางใหม และสิทธิประโยชนฯ

2.เอกสารตกคางที่หนวยงาน 3.จัดประชาสัมพันธเรื่องกองทุน 2.จัดประชุมเครือขายบุคคลเพื่อทราบแนวปฏิบัติ นส.อารยา สิมสีนวล

สํารองเลี้ยงชีพใหทราบทั่วกัน เมื่อมีการบรรจุ/ จางบุคลากรเพิ่มเติม

การเกิดผลประโยชนทับซอน HR 1.เกิดการละเลยไมปฏิบัติงาน 1.ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของอื่นๆ 2 3 6 1.ตรวจสอบติดตามการทํางานของบุคลากร เจาหนาที่ของสทบ.

และทุจริตในหนวยงาน เนื่อง ตามขั้นตอน เสียประโยชนที่ควรไดรับตามสิทธิ์ 2.แกไขปญหาการรับเงินผานมือ ทุกคน

จากความละเลยไมปฏิบัติตาม 2. บุคลากรไมเขาใจเรื่องการเกิด 2.เกิดปญหาการรองเรียน 3.มีการติดตามตรวจสอบตามขั้นตอนใหชัดเจน

ขั้นตอน ผลประโยชนทับซอนวาจะเกิดผล 4. สรางความเขาใจใหกับบุคลากร

ผลกระทบอยางไร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน : สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

M

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

ปาน

กลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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(KMUTT-RM1)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

วัตถุประสงค : เพื่อใหการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

กิจกรรม กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(L) (I)
(L)X(I

)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

การเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการเกิดความลาชา

HR ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลความ

เสี่ยงเกี่ยวกับ พนักงาน และผูบริหาร

ระดับหนวยงาน ขาดความรูหรือความ

เขาใจในเกณฑและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการกําหนดตําแหนง  ทําให

หนวยงานไมสามารถกลั่นกรองขอมูล

เบื้องตน กอนสงมาให สทบ ดําเนินการ

ได

ทําใหการเสนอเอกสารของผูขอ

กําหนดตําแหนงไมสามารถเขาที่

ประชุมไดทันตามกําหนดระยะเวลา

2 3 6 ปาน

กลาง

มีการซักซอมความเขาใจเรื่องการขอตําแหนงทาง

วิชาการตามขอบังคับ พ.ศ.2561 ใหม รวมถึงการสราง

เครือขายงานดานบุคคลเพื่อประชาสัมพันธขอมูล

- กําหนดแลวเสร็จดําเนินการ

ตอเนื่องทุกป

- กมลทิพย ฮุนสกุล

กลุมงานบริหารงานบุคคล

การสงเงินสมนาคุณผูอานผลงานทาง

วิชาการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยเกิดความสูญหาย

HR ความเสี่ยงดานความพึงพอใจของ

ผูทรงคุณวุฒิฯหลังจากที่ใหความ

อนุเคราะหเพื่อพิจารณาผลงานทาง

วิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ

1. มีผลกระทบตอดานชื่อเสียงตอ

องคกรในดานการใหบริการ

2. หากดําเนินการผิดขั้นตอน หรือ

ลาชากวาที่กําหนด เจาหนาที่อาจถูก

มองไปในทางทุจริตตอหนาที่ได

1 3 3 ต่ํา ดําเนินการเสนอเรื่องการเบิกคาสมนาคุณ และมีการ

บันทึกการดําเนินการ และมีกระบวนการติดตามจากผูที่

เกี่ยวของไดแก หนวยงาน และสํานักงานคลัง

- กําหนดแลวเสร็จดําเนินการ

ตอเนื่องทุกป

- จันทรวิมล มหัศฆะกาญจนะ

กลุมงานบริหารงานบุคคล

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

M

สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หนวยงาน กลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
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(KMUTT-RM1)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค : เพื่อเตรียมการรองรับการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลระบบใหมใหครอบคลุมมากขึ้น

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะ

เก
ิด

ผล
กร

ะท
บ

คะ
แน

นค
วา

มเ
สี่ย

ง

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

กิจกรรม กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(L) (I) (L)X(I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

กลุมงานกลยุทธและสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

IT 4 4 16 สูง 1. เตรียมการออกแบบและพัฒนาระบบใหมให

ครอบคลุมการทํางานมากขึ้น โดยใหมีความเชือมโยง

กันยลภัส ปรกแกว

สอดคลองกับระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัย

2. สรางกลุมคณะทํางานที่ดําเนินการรวมกันภายใน

เครือขายบริหารงานบุคคล

การออกรายงานของขอมูลไมถูกตอง IT การทํางานบนระบบเกา มีความเสี่ยง

ในการออกรายงานของขอมูลไมถูกตอง

 เนื่องจากระบบบันทึกขอมูลไมรองรับ

การทํางานที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทําให

ขอมูลที่บันทึก ไมถูกตองตามความเปน

จริง

1.ขอมูลที่นําไปใชไมถูกตอง

2. ตองมีการแกไขขอมูลในรายงาน

แบบ manual กอนนําไปใชงาน ซึ่ง

อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

3. ใชเวลาในการตรวจสอบขอมูลเพิ่ม

มากขึ้น

1 3 3 ต่ํา 1. พัฒนาระบบใหครอบคลุมการทํางานมากขึ้น

2. มีการตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

3. หารือเพื่อทําความเขาใจกับผูนําเขาขอมูลและผูออก

รายงาน

กันยลภัส ปรกแกว

การออกแบบระบบใหมตองมีการ

พิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจาก

ระบบที่ใชในปจจุบันเปนระบบเกาที่

พัฒนาขึ้นตั้งแตป 2546 การทํางาน

ของระบบเปยแบบแบงแยกขอมูล และ

จุดประสงคในการใชงานไมไดออกแบบ

มาพรอมกันและการบันทึกขอมูลจึงไม

สอดคลองกับการทํางานของระบบ ที่

เกิดจากการบริหารงานบุคคลที่

เปลี่ยนแปลงไป

1.ขอมูลที่นําไปใชเกิดความผิดพลาด

และไมถูกตอง

2. ใชเวลาในการตรวจสอบขอมูล

เพิ่มขึ้น

3. การบันทึกขอมูลมีความซับซอน

4. ขาดการเชื่อมโยงและความตอเนื่อง

ในการทํางานกับระบบอื่นๆ

หนวยงาน สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ปร
ะเ

ภท
คว

าม
เส

ี่ยง
*

ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง



สถ
าน

ะด
ําเ

นิน
กา

ร*
*

การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

บริหารงานบุคคลใหม 

อาจไดขอมูลไมครบถวนและระบบ

สารสนเทศเกิดขอผิดพลาด
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ 2562-2564 

สวนท่ี 5 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง

ตามแผน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของสํานักงานฯ จากผลการวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ยงดังกลาว พบวายังมีจุดออนท่ีสําคัญ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตาม

แผนการปฏิบัติการของสํานักงานฯ จํานวน 4 ดาน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงาน  (O)

1.1 การสรรหาคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ

1.2 การเผยแพรขอมูลความลับจากเจาหนาท่ีของหนวยงาน เขาถึงฐานขอมูลผูสมัคร

1.3 การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเกิดความลาชา

2. ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก

2.1  การสอบแขงขันพนักงานสายวิชาชีพ

3. ความเสี่ยงจากดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

3.1 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานบุคคลใหมอาจไดขอมูลไมครบถวน

และระบบสารสนเทศเกิดขอผิดพลาด 

4. ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล (HR)

4.1 การเกิดผลประโยชนซับซอน และทุจริตในหนวยงาน เนื่องจากความละเลยไมปฏิบัติ

ตามข้ันตอน 

จากประเด็นความเสี่ยงท่ีเปนจุดออนท่ีสําคัญดังกลาว  สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึง

ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือใหปจจัยหรือผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยงลดนอยลง อันจะสงผลให

สามารถบรรลุพันธกิจและเปาหมายของสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 

 จัดกิจกรรมซักซอมความเขาใจในขอบังคับและเกณฑการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ป.พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม)

 แผนปรับปรุงการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ 2562-2564 

แผนการบริหารความเส่ียง 

เรื่อง  การซักซอมความเขาใจในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

1. ชื่อ : แผนการซักซอมความความเขาใจการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือใหหนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว ตามขอบังคับฉบับใหม ป พ.ศ. 2561

2.2 การสรางเครือขายงานดานบุคคลเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
3. ผูรับผิดชอบ : สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี
4. ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2562-2564
5. แผนปฏิบัติการ : จัดดําเนินการซักซอมปละ 1 ครั้ง

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนวิธีการเผยแพรขอมลู

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.สํารวจความคิดเห็นกับผูมี
สวนเก่ียวของ และผูมสีวนได
สวนเสีย

3. ดําเนินการวิเคราะหปญหา
และปรับปรุง

4. นําเสนอขอมูลตาม
ขอเสนอแนะ

5.รายงานและสรุปผล
6.จัดทํา FAQ จากขอ 3 เพ่ือ

เปนชองทางในการสื่อสาร
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รายงานแผนบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ 2562-2564 

    แผนบริหารความเสี่ยง  
เรื่อง การสรรหาคัดเลือกพนักงาน 

1. ชื่อ: ปรับปรุงการดําเนินการสรรหาคัดเลือก
2. วัตถุประสงค:

2.1 เพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคัดเลือก
2.2 เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูสมัครท่ีมีความสามารถมาสมัครงานกับ มจธ.
2.3 เพ่ือปองกันการเผยแพรขอมูลความลับ

3. ผูรับผิดชอบ : กลุมงานบริหารงานบุคคล และ กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
4. ขอบเขต:

4.1 ปรับปรุงข้ันตอนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
4.2 ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยใหตรงกลุมเปาหมาย
4.3 การใหสิทธิ์การเขาถึงฐานขอมูลผูสมัครงาน

5. ระยะเวลาดําเนินการ: ปงบประมาณ 2562 – 2563
6. แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม 2562 2563 
ตค. พย. ธ.ค.  มค.  กพ. มีค. เมย.  พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1.วิเคราะหขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคัดเลือก * 

2.ปรับปรุงกระบวนการทาํงานที่เปนสาเหตุของความลาชา

3.วิเคราะหกลุมเปาหมายหลักและประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงานใน
หลายชองทางใหตรงกลุมเปาหมาย

4.จํากัดสิทธิ์การเขาถึงฐานขอมูลโดยใหผูบริหารหนวยงานเปนผูคัดเลือก
บุคลากรที่จะเขาถึงขอมูล และทาํสัญญารักษาขอมูลอันเปนความลับ

5.สรุปผลและรายงาน *
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