
หน่วยงาน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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P 1.1 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย

ท่ีก ำหนด

1. นโยบำยของผู้บริหำรมีกำร

เปล่ียนแปลง

2. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยท่ีสูงเกิน

กว่ำควำมสำมำรถของหน่วยงำน

3. งบประมำณมีกำรเปล่ียนแปลง 

ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้

4.เกิดวิกฤต อำทิเช่น โรคระบำด  

ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่

สำมำรถปฏิบัติงำนได้

5. กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย  กำรลดควำม

เส่ียง

 1.วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ี

เปล่ียนแปลงต่อกำรก ำหนด

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

2.ก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์เพ่ือ

รองรับต่อกำรเปล่ียนแปลง             

3. ช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน

ในแต่ละยุทธศำสตร์กับหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้อง  

4.ติดตำม และประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทุกเดือน

5.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธ 

ศำสตร์ต่อมหำวิทยำลัยทุกเดือน เพ่ือ

พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกำร

ปรับ ปรุงผลกำรปฏิบัติรำชกำรทุกไตร

มำส

 -คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ มีกำรจัด

ประชุมวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ี

เปล่ียนแปลง

ต่อกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

  -คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ มีกำรประชุม

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและก ำหนดยุทธศำสตร์และ

กลยุทธ์เพ่ือรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลง  

 -คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ มีกำรประชุม

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนร่วมกันใน

แต่ละยุทธศำสตร์ ประจ ำทุกเดือน

 -คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ มีกำรติดตำม

และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์

 -คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ รำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่อ

มหำวิทยำลัยทุกเดือน

 -รำยงำนกำรประชุมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่อ

มหำวิทยำลัยทุกเดือน

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ผู้ก ากับดูแล

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

ฝำยแผนและประกัน

คุณภำพ 

ผู้รำยงำนข้อมูล

นำงชนิดำ ชิรำพฤกษ์

P 1.2 กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อม

ภำยนอกมีผลต่อกำรก ำหนดยุทธศำสตร์

1.กำรปรับเปล่ียนนโยบำยของรัฐบำล

 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่

ด้ำนควำมม่ันคง ด้ำนกำรสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำน

กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำง

โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน

คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และด้ำนกำรปรับสมดุล

และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย  กำรลดควำม

เส่ียง
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2.ก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์เพ่ือ

รองรับต่อกำรเปล่ียนแปลง       

3. ช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน

ในแต่ละยุทธศำสตร์กับหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้อง  

4.ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนิน 

งำนตำมยุทธศำสตร์ทุกเดือน

5.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธ 

ศำสตร์ต่อมหำวิทยำลัย ทุกเดือน เพ่ือ
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1.ด้านกลยุทธ์

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ


