แบบ RMUTP-ERM 1-2

โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
พัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

KEY PROCESS

OBJECTIVES MAP

1. ศึกษาความต้ องการของ
ระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อให้ทราบความต้องการของการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

 เพื่อให้ทราบจานวนอัตราพนักมหาวิทยาลัยที่จะ
ดาเนินการสรรหา
 เพื่อให้ทราบนโยบายการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขออนุมัติโครงการ

 เพื่อให้การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยตามตาแหน่งที่
ต้องการ

4. การดาเนินการ

 เพื่อให้การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
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5. ทดสอบระบบ

6. นาไปใช้

7. ติดตามประเมินผล

 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพตลอดไป

 เพื่อให้การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์
 เพื่อให้การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสานัก
 เพื่อให้ทราบความต้องการในการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย

 เพื่อให้ทราบผลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไข
ปรับปรุงในอนาคต
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แบบ RMUTP-ERM 1-3

โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2555

KEY PROCESS
1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/
ปัญหา/อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

RISK MAP
 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการ
สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ไม่ทราบความต้องการของการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย

 ไม่ทราบจานวนครั้งในการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
 ไม่ทราบนโยบายการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขออนุมัติโครงการ

 ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตามตาแหน่งที่ต้องการ

4. การดาเนินการ

 การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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5. ทดสอบระบบ

6. นาไปใช้ งาน

 ไม่มั่นใจว่าการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิภาพ

 การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
 ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตามตาแหน่งที่ต้องการ

 ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
7. ติดตามประเมินผล

 ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงในอนาคต
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แบบ RMUTP – ERM 6

การประเมินความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2556
ขั้นตอน
(1)
1. ศึกษาความ
ต้องการของ
ระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและ
ออกแบบการ
พัฒนาการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรค

เพื่อวางแผนและ
ออกแบบการ
พัฒนาการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคที่แท้จริงของ
การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ไม่ทราบความต้องการ
การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย
 ไม่ทราบจานวนครั้งการ
สรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย
 ไม่ทราบนโยบายด้านการ
พัฒนาการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม

1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย
2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการ
พัฒนาการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดี
2.2 การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการของหน่วยงาน

โอกาสที่จะ
เกิด
(5)

ผล
กระทบ
(6)

ระดับความ
เสี่ยง
(7)

2

2

น้อย

1

2

น้อย

1

2

น้อย

1

2

น้อย

ลาดับความ
เสี่ยง
(8)
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ขั้นตอน
(1)

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ยง
(4)

โอกาสที่จะเกิด
(5)

ผล
กระทบ
(6)

ระดับความ
เสี่ยง
(7)

3. ขออนุมัติโครงการ

เพื่อขออนุมัติโครงการ

 ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามตาแหน่งที่ต้องการ
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4

สูง

4. การดาเนินการ

เพื่อดาเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัย



4

4

สูง

4

4

สูง

2

2

น้อย

2

2

น้อย

2

2

น้อย

2

2

น้อย

5. ทดสอบระบบ

เพื่อทดสอบการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัย



6. นาไปใช้งาน

เพื่อการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยบรรลุ
วัตถุประสงค์



7. ติดตามประเมินผล

เพื่อการประเมินผล




3.1 การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ได้พนักงานตาม
ตาแหน่งที่ต้องการ
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย
การสรรหาพนักงาน
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะขาดแคลน
มหาวิทยาลัยที่ไม่มี
จึงต้องสรรหาพนักงาน
ประสิทธิภาพและไม่ได้
พนักงานมหาวิทยาลัยตาม มหาวิทยาลัย
4.2 ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งที่ต้องการ
ตามตาแหน่งที่ต้องการ
5.1 ขาดความรู้ในการสรรหา
ไม่มั่นใจว่าการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยของ พนักงานมหาวิทยาลัย
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
6.1 ผู้รับผิดชอบการสรรหา
การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสานักวิทย พนักงานมหาวิทยาลัยขาดความรู้
ในการสรรหาพนักงาน
บริการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ
7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ
ขาดความร่วมมือในการ
ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้
ติดตามประเมินผล
งาน
ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่ 7.2 วิธีการประเมินผลไม่มี
เกิดขึ้นและแนวทางในการ ประสิทธิภาพ
แก้ไขปรับปรุงในอนาคต

ลาดับ
ความเสี่ยง
(8)
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RMUTP – ERM 4
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ระดับ

คาอธิบาย

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกาหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

5

รุนแรงที่สุด

ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตามตาแหน่งที่ต้องการ

4

ค่อนข่างรุนแรง

ได้พนักงานมหาวิทยาลัยจากการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 20 %

3

ปานกลาง

ได้พนักงานมหาวิทยาลัยจากการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 50 %

2

น้อย

ได้พนักงานมหาวิทยาลัยจากการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 70 %

1

น้อยมาก

ได้พนักงานมหาวิทยาลัยจากการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 90 %
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RMUTP - ERM 5
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

5

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

3.1, 4.1, 4.2
สูง

4

3

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1,
6.1, 7.1, 7.2
2

น้ อย

1

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
วันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2553
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RMUTP - ERM 7
การประเมินมาตรการควบคุม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2556
สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

การควบคุมที่มีอยู่
แล้ว
(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ว่าได้ผลหรือไม่
(4)

4. การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ง
วิชาชีพขาดแคลน จึงต้องสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัย

4.1 ควรสารวจจานวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง

4.2 ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ตาแหน่งที่ต้องการ

4.2 ปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ตรงกับภาระงาน
ของหน่วยงาน

x

x

(3)

/ = มี

x

= ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4)

/ =

ได้ ผลตามที่คาดหมาย

x =

ไม่ได้ ผลตามทีค่ าดหมาย

? =

ได้ ผลบ้ างแต่ไม่สมบูรณ์
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RMUTP - ERM 8
แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนา การจัดโครงการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
(Key Process and
(Residual Risks)
Objectives)
(1)
(2)
6. ใช้งานจริง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่ วิชาชีพเฉพาะขาดแคลน จึงต้อง
มีประสิทธิภาพ
สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
หลายครั้ง
ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ตาแหน่งที่ต้องการ

ปัจจัยความเสี่ยง
(Risks Factors)
(3)
6.1 พนักงาน
มหาวิทยาลัยของสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ
6.2 พนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะขาดแคลน

การจัดการความเสี่ยง
(Risks Treatments)

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

(4)
6.1 ปรับปรุงการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

(5)
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 ดาเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะให้ครบตามอัตราที่กาหนด

กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
(6)
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนา การจัดโครงการสรราพนักงานมหาวิทยาลัย ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

( (1)

(2)
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ

(3)
1. การสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยหลายครั้งเนื่องจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะขาดแคลน

(4)
1. ปรับปรุงการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ

2. พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะขาด
แคลน

2. ดาเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
ตามอัตราที่กาหนดให้สมบูรณ์

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(5)
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถานะดาเนินงาน
(6)
O = อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)

หมายเหตุ : สถานะดาเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กาหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
/ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กาหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ และ o = อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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