แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คํานํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ ม ภายใน และเพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการ
ดํ า เนิ น การวางระบบควบคุ ม ภายใน พร้ อ มประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม หวั ง ว่ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายใน ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์)
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) หน้า ก

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ตามเงื่อ นไขของเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจํ าปี
การศึกษา 2557 องค์ ป ระกอบที่ 5 การบริห ารจัดการ ตั วบ่ งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่ อการกํ ากับ
ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ เกณฑ์ ข้อที่ 3 กํ าหนดให้ ห น่ วยงาน”
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้
เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ มีก ารจัดทําแผนบริห ารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อให้ ผลการดําเนิ น งานของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ั น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตาม
หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations
of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนํามาบริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน
5 ความเสี่ยง และ 5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี้
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ความเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรัฐ บาล 1.ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
2.กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ดําเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
4.ประชุมติดตามผล
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ไม่ เป็ น ไปตามแผนการเบิ ก จ่ า ยตามที่ 1. ประชุมวิเคราะห์แผนการเบิกจ่ายทุกไตรมาส
คณะกําหนดไว้
2. ดําเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย
3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายแก่ผู้บริหารทุกเดือน
4. เร่งรัดอาจารย์จัดโครงการเบิกจ่ายตามแผน
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจํานวน 1.ประชุมวิเคราะห์สาเหตุของงบประมาณที่ได้รับลดลง
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 2. สาเหตุของจํานวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
3.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับสมัครนักศึกษา
4.รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะๆ
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- การ 1.อบรมการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. ฉบับใหม่
งานพัสดุฉบับใหม่
2.ดําเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ
ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับใหม่
3.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ทุกไตรมาส
5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
นําทรัพย์ของหน่วยงานเช่น การนําโน็ต 1.จัดทําสรุปครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะพร้อมเลขครุภัณฑ์
บุค/กล้องถ่ายรูปทรัพย์สินของ
2.แจ้งวิธีการเบิกจ่ายแก่อาจารย์และบุคลากร
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่ 3.ติดตามการใช้งานเกินกําหนด
กําหนด
4.สรุปรายงานการให้ผู้บริหารทราบ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน
รายละเอียดดังนี้
งาน
1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน
3 งานพัฒนานักวิจัย

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

5 งานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

7 งานรับนักศึกษา

8 งานจัดทําแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร

จํานวนกิจกรรมการควบคุม
วัตถุประสงค์
8
เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม
5
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
4
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
4
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่
กําหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

8

9

5

4
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งาน
9 งานจัดการเรียนการสอน
10 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง

12 งานควบคุมพัสดุ
13 งานจําหน่ายพัสดุ
14 งานเบิกจ่าย

15 งานประชาสัมพันธ์
16 งานธุรการและสารบรรณ

17 งานจัดประชุม

18 งานสรรหาบุคลากร

จํานวนกิจกรรมการควบคุม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
8
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
9
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5
ด้าน) และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
4
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
4
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อจําหน่ายพัสดุท่เี สื่อมสภาพ
11
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
6
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ด้าน
-การรายงานทางการเงิน (F)
-การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
6
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
6
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
4
เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
5
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
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งาน

19 งานพัฒนาบุคลากร

20 งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

21 งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

22 งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
23 งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดําเนินงาน
24 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
หน่วยงานจัดการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
25 งานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ
ที่กําหนด/ตําแหน่งงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การดําเนินงานมีความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)

จํานวนกิจกรรมการควบคุม
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน(ระบุชื่อหน่วยงาน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.2 พันธกิจ (Mission)
1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.4 เสาหลัก (Pillar)
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1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.3 ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริหารราชการต้ องเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรัฐ ความมี
ประสิ ท ธิภ าพ ความคุ้มค่ าในเชิงภารกิ จแห่งรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน การลดภารกิ จและยุบ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิน่ การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลของงานการปรับ ปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กําหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รับ บริ ก าร ความคุ้ ม ค่ าในภารกิ จ ทั้ ง นี้ ต ามเกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ
3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ
ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชนและสังคม
1.2.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคณ
ุ ธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ
ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปญ
ั ญาไทยสู่
ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและสังคม
1.2.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผู้อาวุโส มีความสามัคคี
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบัติมืออาชีพ
1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้
1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม
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1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
5.3 แขนงวิชาพลังงาน
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
8.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
9. สาขาวิชาตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ
10. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2557
2558
2559
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 แขนงวิชาพลังงาน
6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์
8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
9. สาขาวิชาการตกแต่งภายในและการ
จัดนิทรรศการ
10. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2557
ปกติ พิเศษ รวม
0
15
15

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
41
40
40
41

30
24

43
-

73
24

37
42

-

37
42

37
30

-

37

-

30

39

-

39

38

-

38

57

-

57

44

-

44

41

-

41

39

-

-

-

39

26

-

26

27

-

27

20

-

20

35

-

35

42

-

42

17
26

-

17

-

26

78

-

78

82

-

82

37

-

37

28
38

-

28
38

29
36

-

-

-

29
36

-

21

-

21

18

-

18

-

-

-

-

-

-

19

-

19

33

-

-

31

-

31

21

-

21

11

-

11

-

-

-

11

-

11

56
51
508

43

56
51
551

64

-

64
34
543

62

-

62

50

-

50

34

543

506

506
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1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
273
273
รวม

273

273

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทํา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้นั ต่ําของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จํานวน ปีงบประมาณ 2558
ผลงาน
นําไปใช้
สาขาวิชา
47
28
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47

รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
251
251 471
471

28

251

251

471

471

2557

2558

2559

196
180
4.29

218
171
4.09

161
74
4.49

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ผลงาน

นําไปใช้

ผลงาน

นําไปใช้

55

34

57

34

55

34

57

34

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
31

32

28

31

32

28
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1.4.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
5
5
5
5
5
5

สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 11 6
17 11 6
17 11 6
17
อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
11 6
17 11 6
17 11 6
17
หน่วยงาน

สายวิชาการ
หน่วยงาน
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2558
อ.
ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ 2559
อ. ผศ รศ. รวม

ปีงบประมาณ 2560
อ. ผศ รศ. รวม

50.5

14

1

65.5

58.5

14

2

74.5

55

17

3

75

50.5

14

1

65.5

58.5

14

2

74.5

55

17

3

75
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ดํ า เนิ น การตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
รายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบ
ที่

จํานวน
ตัวบ่งชี้

6
3
1
1
2

1
2
3
4
5
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O

2.59
5.00
3.19

3.00
5.00
3.00
3.00
4.50
3.71

2.56
4.12
3.34

ระดับ
พอใช้

ระดับดี

ระดับ
พอใช้

คะแนน
เฉลี่ย

2.72
4.71
3.00
3.00
4.50
3.53

ผลการประเมิน
0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับพอใช้
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้(ระบุชื่อหน่วยงาน)มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน
พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดให้หน่วยงาน
ดําเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) (ระบุชื่อหน่วยงาน)จึงกําหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดําเนินการที่สําคัญของ(ระบุชื่อหน่วยงาน)
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของ(ระบุชื่อหน่วยงาน)ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่ อรองรับการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในจะดํ าเนิ น การอย่ าง
เหมาะสม สม่ําเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และ
ค่าเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความสํ าเร็ จ และค่ าเป้ า หมายของแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก รขอ ง
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น

ร้อยละ 100

พิ จ ารณาจากความเสี่ ย งที่
ได้ รั บ ก ารค วบ คุ ม แล ะล ด
ระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็ น ความเสี่ ยงทั้ งหมดที่
กําหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจํานวนของงาน
ที่ ดํ า เนิ น การควบคุ ม ภายใน
ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ค วาม เสี่ ย งที่ ได้ รั บ ก าร
ควบคุมและลดระดับความ
เสี่ ย งเที ย บ กั บ ป ร ะเด็ น
ค ว า ม เสี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่
กําหนดขึ้นต่อปี

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
การดํ า เนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ดําเนิ นการตามจุดควบคุม
สํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ที่กําหนด
วางไว้

2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ(ระบุชื่อหน่วยงาน)ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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1) ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
1
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สร้ า งความรู้ ค วาม 24 ก.ค.60
รองคณบดีฝ่าย
เข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
บริหาร/
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณฐอร พุทธวงค์
2

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ส.ค.60

ณฐอร พุทธวงค์

3

จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส.ค.60

ณฐอร พุทธวงค์

4

เสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจํ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2561 ต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่วยงาน เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ
จั ด ส่ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน

ก.ย.60

ณฐอร พุทธวงค์

29 ก.ย.60

ณฐอร พุทธวงค์

ต.ค.60

ณฐอร พุทธวงค์

5

6

เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
7
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต.ค.60-ก.ย.
คณะกรรมการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
61
บริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนฯ
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
8
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ณฐอร พุทธวงค์
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ

ผลลัพธ์/ผลผลิต

มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่ผ่านความเห็นชอบ

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้กับกองนโยบายและ
แผนตามระยะเวลาที่กําหนด
ประชาคมได้รับรู้แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ลําดับ

9

10

11

12

13

กิจกรรม
พ.ศ. 2561
- รอบ 3 เดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ต่ อ คณ ะกรรมการบริ ห าร
ห น่ วยงาน ห รื อ ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ขอ ง
หน่วยงานเพื่อทราบ
- รอบ 3 เดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ให้กับกองนโยบายและแผน
- รอบ 3 เดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ .ศ . 2561 (ร อ บ 12 เดื อ น ) ต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ
ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ข อ งห น่ วย งาน เพื่ อ
พิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป
เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานตาม
แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ ป ระชาคม
ทราบ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.60
มี.ค.61
มิ.ย.61
ก.ย.61

ผลลัพธ์/ผลผลิต
ความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ณฐอร พุทธวงค์

ผู้บริหารรับทราบรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

ณฐอร พุทธวงค์

จัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ธ.ค.60
มี.ค.61
มิ.ย.61

ธ.ค.60
มี.ค.61
มิ.ย.61
ก.ย.61
ก.ย.61

ณฐอร พุทธวงค์

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ก.ย.61

ณฐอร พุทธวงค์

ก.ย.61

ณฐอร พุทธวงค์

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ประชาคมรับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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2) ปฏิทินการดําเนินงานควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
และควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน

ระยะเวลา
ก.ย.60

3. จัดทําแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน
4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก
เข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานให้ผ้เู กี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติ

ก.ย.60

7. ดําเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ประเมินผลการควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2
9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6
เดือน) ต่อคณะกรมการบริหารหน่วยงาน
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุม

ภายใน ให้กองนโยบายและแผน

ก.ย.60

ก.ย.60

29 ก.ย.60

ผลผลิต/ผลลัพธ์
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
แน วท างก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน ป ระจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ก.ย. 59

หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.60-ก.ย.61 ผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลความก้ า วหน้ า ของการดํ า นิ น งานตาม
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
มี.ค. 61
พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน
ก.ย. 61
มี.ค. 61

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ
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กิจกรรม
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2
- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2
11. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
12. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้ประชาคมทราบ

ระยะเวลา
30 มี.ค. 61
15 ก.ย. 61
ก.ย. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61

ผลผลิต/ผลลัพธ์
12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ
ควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 (รอบ 12 เดื อ น) ของคณะกรรมการ
บริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่วยงาน
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ประชาคมรั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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2.4 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ั น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นํา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ
โดยควรคํานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนําไปสู่ความ
เสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสําเร็จ โดยดูท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการ
ดําเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ
ทํางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ ย งเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ เหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกส่ งผลต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ กํ า หนดไว้ ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
การร่วมมือกับองค์กรอิสระทําให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน
คุณ ภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากความไม่ พ ร้ อ มหรื อ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานด้ า นการเงิ น
งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงานใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนํา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วม
4.2 ด้านการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การประเมิ น ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย ง
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้นั ตอน ดังนี้
2.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดั บ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ กํ า หนดเกณฑ์ ข อง
หน่ วยงานขึ้ น ซึ่ งกํ าหนดเกณฑ์ ได้ท้ั งเกณฑ์ ในเชิงปริม าณและเชิงคุ ณ ภาพ ทั้ งนี้ ข้ึน อยู่กับ ข้อมู ลสภาพ
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงิน
ที่ชัดเจนได้ ก็ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรง
ของเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร ซึ่ ง มี เกณฑ์ ในการให้ ค ะแนน
ผลกระทบ เป็นดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
คําอธิบาย

เกณฑ์โอกาส
โอกาสที่จะเกิด

เกณฑ์ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผ ล ก าร ดํ า เนิ น งา น ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80
ผ ล ก าร ดํ า เนิ น งา น ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
บรรลุร้อยละ 80-84
ผ ล ก าร ดํ า เนิ น งา น ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
บรรลุร้อยละ 85-89
ผ ล ก าร ดํ า เนิ น งา น ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
บรรลุร้อยละ 90-94
ผ ล ก าร ดํ า เนิ น งา น ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
บรรลุ ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
ร้อยละ 95

มี โ อกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ภายในรอบ 1 เดือน

สูงมาก

5

มี โ อกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ภายในรอบ 3 เดือน

สูง

4

มี โ อกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ภายในรอบ 6 เดือน

ปานกลาง

3

นร มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 9 เดือน

น้อย

2

มี โ อกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ภายในรอบ 1 ปี

น้อยมาก

1

ระดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง 2.1 ไม่เป็นไปแผนการเบิกจ่ายตามที่คณะกําหนดไว้
เกณฑ์โอกาส
คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
1 เดือน

สูงมาก

5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
3 เดือน

สูง

4

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
6 เดือน

ปานกลาง

3

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
9 เดือน

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
1 ปี

น้อยมาก

1

เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย
โอกาสที่จะ
เกิด

ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ
90
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ
70
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ
50
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ
30
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ
10

ระดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ความเสี่ยง 3.1 งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
เกณฑ์โอกาส
คําอธิบาย
โอกาสที่จะ ระดับ
เกิด

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
ไตรมาส 1
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตร
มาส 2
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตร
มาส 3
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตร
มาส 4
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
2 ปี

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย
โอกาสที่จะ
เกิด

ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 70
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 50
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 30
ทําให้ไม่ทันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 10

ระดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยง 4.1 การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับ
ใหม่
เกณฑ์โอกาส
คําอธิบาย
โอกาสที่จะ ระดับ
เกิด

มีโอกาสเกิดภายใน 1-3 เดือน

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดภายใน 4-6 เดือน

สูง

4

มีโอกาสเกิดภายใน 7-9 เดือน

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดภายในรอบ 12
เดือน
มีโอกาสเกิดภายในรอบ2ปี

เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย
โอกาสที่
จะเกิด

เกิดความล่าช้าทําให้ไม่ทันกําหนดการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90
ทําให้ไม่ทันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผนเหลือร้อยละ 70
ทําให้ไม่ทันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผนเหลือร้อยละ 50
ทําให้ไม่ทันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผนเหลือร้อยละ 20
ทําให้ไม่ทันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผน

ระดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสี่ ยง 5.1 นําทรัพ ย์ของหน่วยงานเชน การนําโน้ตบุ๊ค/กล้องถ่ายรูปทรัพ ย์สินของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กําหนด ใหม่
เกณฑ์โอกาส
คําอธิบาย
โอกาสที่จะ ระดับ
เกิด

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกไตรมาส

สูงมาก

5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1
ปีงบประมาณ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 2
ปีงบประมาณ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 3 4 ปีงบประมาณ
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 ปีงบประมาณ

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย
โอกาสที่
จะเกิด

ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 50
ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 40
ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 30
ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 20
ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 10

ระดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1
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ระดับผลกรทบความรุนแรง

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.2 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การนํ าความเสี่ ยงและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถ
กําหนดการควบคุ มความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้นั ตอนดําเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2.3 การวิเคราะห์ ระดั บ ความเสี่ย ง เมื่ อพิ จ ารณาโอกาสและความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุก ารณ์ ความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด
2.4 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สําคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ย งที่ ป ระเมิ น ได้ ต ามตารางการประเมิ น ความเสี่ ยงโดยจั ดเรียง
ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและ
สูง มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมิ น ความเสี่ ย งจะต้ อ งมี ก ารกํ าหนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) ที่ ได้ จ ากการ
พิ จ ารณาจั ด ระดั บ ความสํ า คั ญ จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความ
เสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดําเนินการกําจัดความเสี่ยง
โดยเร็ว
ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกําจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูง

10-16

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ เริม่ หาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงน้อย
ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทําอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางที่ 7 การจัดลําดับความเสี่ยง
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก
Risk Appetite Boundary
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ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้ม
ค่าที่จะดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ ย ง (Risk Reduction) หรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Control) คื อ การปรั บ
ปรุงระบบการทํ า งานหรื อ การออกแบบวิ ธี ก ารทํ างานใหม่ เพื่ อ ลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด หรือ ลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3.3 การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Risk Avoidance) คื อ ความเสี่ ย งที่ ไม่ ส ามารถยอมรั บ และต้ อ ง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน
การลดขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือ
การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดําเนินการกําหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคย
ปฏิ บั ติ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ความเสี่ ย งได้ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งกํ า หนดระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ดําเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย
กิจกรรมที่กําหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบ
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ
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ทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการ
ฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติ ด ตามและเฝ้ าระวังความเสี่ ยงโดยการกําหนดให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลว่าแต่ ล ะ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ความเสี่ยง (1)

บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)
กลยุทธ์ทใี่ ช้
จัดการกับ แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
ระยะเวลา
คะแนน
ระดับ
(5)
ดําเนินการ (6)
โอกาส ผลกระทบ ความ
ความ ความเสี่ยง
(4)
เสี่ยง
เสี่ยง

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ (7)

1.ด้านกลยุทธ์
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของ
รั ฐ บาลและการปรั บ เปลี่ ย น
ยุทธศาสตร์

2.ด้านการปฏิบัติงาน
ไม่ เป็ น ไปตามแผนการเบิ ก จ่าย
ตามที่คณะกําหนดไว้

5

5

25

ความเสี่ยง
สูงมาก

ลดความ
เสี่ยง

1.ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ต.ค.60
รองคณบดีฝ่าย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
บริหาร/
น.ส.อุบลรัตน์ รุยันต์
2.กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุท ธ์
ต.ค.60
ต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ดําเนินการตามยุทธศาสตร์และ พ.ย.60-มิ.ย.61
กลยุทธ์
4.ประชุมติดตามผล
ก.ค.-ก.ย.61

5

5

25

ความเสี่ยง
สูงมาก

ลดความ
เสี่ยง

1. ประชุมวิเคราะห์แผนการเบิกจ่ายทุก ธ.ค.60-มี.ค.- รองคณบดีฝ่าย
ไตรมาส
มิ.ย.-ก.ย.61 บริหาร/
2. ดํ าเนิ นการเบิ กจ่ ายตามแผนการ ต.ค.60 -ก.ย.61 พจนา ไอรัตน์
เบิกจ่าย
3. รายงานสรุ ปผลการเบิ กจ่ ายแก่ ต.ค.60 -ก.ย.61
ผู้บริหารทุกเดือน
4. เร่งรัดอาจารย์ จั ดโครงการเบิ กจ่ าย ต.ค.60 -ก.ย.61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ความเสี่ยง (1)

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)
คะแนน
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง

กลยุทธ์ทใี่ ช้
จัดการกับ
ความเสี่ยง
(4)

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
(5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ (6)

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ (7)

ตามแผน

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
5
25
สูงมาก
ลดความ
งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจาก 5
เสี่ยง
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาไม่ เป็ น ไปตาม
แผนที่กําหนดไว้

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- 5
ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ พรบ.งานพั ส ดุ ฉ บั บ
ใหม่

5

25

สูงมาก

ลดความ
เสี่ยง

1.ประชุ ม วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข อง ต.ค. –ก.ย.60 รองคณบดีฝ่าย
งบประมาณที่ได้รับลดลง
บริหาร/
2. สาเหตุของจํานวนนักศึกษาที่ไม่ ต.ค. –ก.ย.60 อุบลรัตน์ รุยันต์
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
3.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับ พ.ย.60-ก.ย.61
สมัครนักศึกษา
4.รายงานให้ ผู้บ ริห ารได้ รับ ทราบ ทุกไตรมาส
เป็นระยะๆ
1.อบรมการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อ ต.ค.60 -ก.ย.61 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ธนกฤต
จัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.
พิพัฒน์สกุลกมล
งานพัสดุฉบับใหม่
2.ดําเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์การ ต.ค.60 -ก.ย.61 รองคณบดีฝ่าย
จัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง
บริหาร/ธนกฤต
ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุ
พิพฒ
ั น์สกุลกมล

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ความเสี่ยง (1)

สถานะของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)
คะแนน
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง

กลยุทธ์ทใี่ ช้
จัดการกับ
ความเสี่ยง
(4)

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
(5)
ฉบับใหม่
3.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
5
4
นําทรัพย์ของหน่วยงานเช่น การ
นําโน็ตบุค/กล้องถ่ายรูป
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กําหนด

20

สูง

ลดความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ (6)

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ (7)

ก.ย.61

1.จั ด ทํ าสรุป ครุภั ณ ฑ์ ทั้ งหมดของ
ต.ค.60
รองคณบดีฝ่าย
คณะพร้อมเลขครุภัณฑ์
บริหาร/
อมลภัสสร ร่วมทอง
2.แจ้ งวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยแก่ อ าจารย์
ต.ค.60
และบุคลากร
3.ติดตามการใช้งานเกินกําหนด
ต.ค.60-ก.ย.61
4.สรุ ป รายงานการให้ ผู้ บ ริ ห าร
ก.ย.61
ทราบ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งาน
1 งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
ท้องถิน่

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้การบริการวิชาการ ระดับหน่วยงาน
ตรงตามต้องการของชุมชน
1) มีส่วนร่วมในการกําหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการ
และท้องถิน่
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย
2) สํารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ค.-60

ส.ค.-60

3) นําผลการสํารวจความต้องการมาจัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
4) จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจํา
คณะ/วิทยาลัย
5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด

ก.ย.-60

ต.ค.60-มี.ค.61

6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน
แบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

งาน

2 งานบริการ
ศูนย์เรียนรู้สู่
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่
รู้จักของสังคม

กิจกรรมการควบคุม
7) ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ/
วิทยาลัยพิจารณา
8) นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมา
พัฒนาและปรับปรุงในการทําแผนบริการวิชาการในปีถัดไป
ระดับหน่วยงาน
1) คัดเลือกองค์ความรูท้ ี่จําเป็นในแหล่งเรียนรู้

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ค.-ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.-61

ต.ค.-60
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

3 งานพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั
อาจารย์และนักวิจยั ให้มี

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชมุ ชน

ต.ค. 60-มี.ค 61

3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
4) รายงานผลการดําเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตาม
แบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน
5) นําฐานความรู้/องค์ความรูท้ ี่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา
1) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61
ส.ค.-61
ก.ย.-60

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วรฤทัย หาญโชติพนั ธ์

งาน

วัตถุประสงค์
ความเชี่ยวชาญในการ
เขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

4 งานเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ผลงานวิจัย
ให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด
3) อาจารย์ประจําของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจัย
4) รายงานผลการพัฒนานักวิจยั ลงในแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนดได้ครบถ้วน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ต.ค.60-ก.ย.61

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61

ระดับหน่วยงาน
1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้แก่อาจารย์
2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนําเสนอและวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ
3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4) สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกําหนดได้
ครบถ้วน

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วรฤทัย หาญโชติพนั ธ์

งาน

วัตถุประสงค์

5 งานทํานุ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
บํารุงศิลปะ
ให้นกั ศึกษาและบุคลากร
และวัฒนธรรม ได้รบั การพัฒนาให้มี
ทัศนคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้รบั ผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
หน่วยงาน
2) กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
3) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
กําหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ
4) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
ทุกโครงการทีก่ ําหนดในแผนปฏิบตั ิการด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5) รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครั้ง
6) เผยแพร่กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคม
ทราบ

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ค.-60

ส.ค. 60-ก.ค. 61

ม.ค. 61 , ก.ค. 61

ส.ค. 60- ก.ค. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
ณธกมล ลูกคํา

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

7) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบตั ิการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
8) นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6 งานพัฒนา/ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม ระดับหน่วยงาน
ปรับปรุง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1) สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิตเพื่อนํามาใช้
หลักสูตร
และได้รบั การรับรองจาก ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สํานักงานคณะกรรมการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตาม
การอุดมศึกษา
คู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ทา
3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
เกี่ยวข้อง ( C )
5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณา

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ค.-61

ต.ค.60-ก.ย. 61

เห็นชอบ
6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

บัญนษร สันฐาน

งาน

7 งานรับ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
9) จัดทําบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ.
รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมตั ิ
ระดับหน่วยงาน

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อ
ระบบ Clearing house และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการ
แผนการรับนักศึกษาที่
และสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
กําหนดไว้วัตถุประสงค์
2) กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการ
ด้าน การดําเนินงาน (O) การศึกษา
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ
4) สอบปฏิบตั ิหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบริการ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

มิ.ย.-60

ส.ค.-60
ส.ค.-ธ.ค. 60
ม.ค.-ก.ค.61
รอบที่ 1 ธ.ค. 60
รอบที่ 2 เม.ย. 61
รอบที่ 3 พ.ค. 61
รอบที่ 4 มิ.ย. 61
รอบที่ 5 ก.ค. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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บัญนษร สันฐาน และ
อุบลรัตน์ เดือดขุนทด

งาน

8 งานจัดทํา
แผนการเรียน
ตลอด
หลักสูตร

9 งาน
จัดการเรียน
การสอน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ค.-61

5) ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาทีร่ ายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับ
นักศึกษาประจําปี
เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไป ระดับหน่วยงาน
พ.ย.-ธ.ค.60
ตามโครงสร้างหลักสูตร
1) สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย กําหนด
ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
เงื่อนไขของคําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์ด้าน การ
3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจํา
ปฏิบัติตามกฎหมายและ คณะเห็นชอบ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ ด้รับความเห็นชอบให้กอง
ม.ค.-61
เกี่ยวข้อง ( C )
บริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อให้การจัดการเรียนการ ระดับหน่วยงาน
สอนมีคุณภาพ
1) จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)
2) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบ
เรียน

ภาคเรียนที่ 1 ก่อน
15 ส.ค. 60
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน
5 ม.ค.61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

บัญนษร สัณฐาน

บัญนษร สัณฐาน

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กําหนด

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

5) จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน

6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผ้สู อนครบทุก
รายวิชา
8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผ้สู อนและเสนอต่อผู้บริหาร

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.ธ.ค. 60
ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.พ.ค. 61
ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค.
60
ภาคเรียนที่ 2 พ.ค.
61
ภาคเรียนที่ 1 ก่อน
15 ม.ค. 61
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน
15 มิ.ย. 61
มิ.ย.-61
ภาคเรียนที่ 1 พ.ย.
60
ภาคเรียนที่ 2 มี.ค.
61
ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค.
60

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.
61

10 งาน
ส่งเสริม
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(5 ด้าน) และการประกัน
คุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

ระดับหน่วยงาน
1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน
2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ

พ.ค.-มิ.ย. 60
มิ.ย.-60

ก.ค.-60

ส.ค. 60- ก.ค. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ณธกมล ลูกคํา

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

6) นําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป

11 งาน
จัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
(โดยวิธีตกลง
ราคา เงินนอก
งบประมาณ)

7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง

รอบที่ 1 ม.ค. 61
รอบที่ 2 มิ.ย. 61

8) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
9) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป

มิ.ย.-61

เพื่อให้การจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความ
ต้องการ
ระดับคณะ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
1) สํารวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 ร้านค้าขึ้นไป
ระเบียบ ข้อบังคับที่
3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เกี่ยวข้อง ( C )
วงเงินเกิน 10,000 คกก. จํานวน 3 คน
วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จํานวน 1 คน

ธนกฤต พิพฒ
ั น์สกุล
กมล

ต.ค. 60-ก.ย. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 60-ก.ย. 61

อมลภัสสร ร่วมทอง

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
12 งาน
ควบคุมพัสดุ

เพื่อควบคุมและเก็บรักษา
พัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

ระดับหน่วยงาน
การควบคุมวัสดุ
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทกุ ครั้ง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดือนและประจําปีงบประมาณ
การควบคุมครุภัณฑ์

ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์
3) จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
13 งาน
จําหน่ายพัสดุ

เพื่อจําหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ

ระดับหน่วยงาน
การจําหน่ายครุภัณฑ์

ต.ค. 60-ก.ย. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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อมลภัสสร ร่วมทอง

งาน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

1) สํารวจครุภณ
ั ฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็น
ในการใช้งาน
2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความ
จําเป็นในการใช้งานเพื่อขอจําหน่ายให้กบั มหาวิทยาลัย
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชํารุด สูญ
หายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
5) คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางของครุภณ
ั ฑ์ที่เสือ่ มสภาพ
ชํารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
6) ขออนุมัติจาํ หน่ายตามระเบียบทีก่ ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี
ตกลงราคา)
7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภณ
ั ฑ์
8) รายงานการจําหน่ายครุภัณฑ์ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี
การจําหน่ายวัสดุ

ต.ค. 60-ก.ย. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเป็นในการใช้
งาน
2) ขออนุมัติจาํ หน่ายตามระเบียบทีก่ ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี
ตกลงราคา)
3) รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ
14 งาน
เบิกจ่าย

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง ระดับหน่วยงาน
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
- ระเบียบ
2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
กระทรวงการคลัง
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการ
- ระเบียบเงินรายได้
เบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
4) จัดทําเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ
สุนันทา
5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย

ต.ค. 60-ก.ย. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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พจนา ไอยรัตน์

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

6) จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ
วัตถุประสงค์ด้าน
-การรายงานทางการเงิน
(F)
-การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง( C )
15 งาน
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ระดับหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กําหนด
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ดําเนินงาน (O)
และตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อนุมัติ
3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
หน่วยงานให้ผ้บู ริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
4) สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ทีม่ ีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-60

วรฤทัย หาญโชติพนั ธ์

ธ.ค. 60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย.61
รอบที่ 1 ก.พ. 61
รอบที่ 2 ส.ค. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
5) ประเมินความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
หน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ
6) นําผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปี
ถัดไป

16 งาน
ธุรการและ
สารบรรณ

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง ระดับหน่วยงาน
เอกสาร การร่าง/พิมพ์
1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับถูกต้อง รวดเร็ว และ
ส่งเอกสารทุกครั้ง
ครบถ้วน รวมทั้งการ
2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด
จัดเก็บเอกสารให้เป็นไป
3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถกู ต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ
ตามระเบียบสํานัก
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท
สารบรรณ
6) จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)
วัตถุประสงค์ด้าน การ
17 งานจัด ดําเนินงาน (O)
ระดับหน่วยงาน
ประชุม
1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (การจัดประชุม)
2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ย.-61

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 60-ก.ย.61
พัชรินทร์ บุญทศ

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.-60

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ชญาภา แจ่มใส

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผ้เู ข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ต.ค.60-ก.ย.61

ผู้รับผิดชอบ

4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน
18 งาน
สรรหา
บุคลากร

19 งาน
พัฒนา
บุคลากร

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร ระดับหน่วยงาน
เป็นไปตามระเบียบที่
1) ตรวจสอบอัตรากําลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบ
ได้
2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
วัตถุประสงค์ด้านการ
คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
บริหารงานบุคคล
ระเบียบ ข้อบังคับที่
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5
เกี่ยวข้อง ( C )
วัน
4) กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทําการ

เพื่อให้บุคลากรได้รบั การ
พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ
ที่กําหนด/ตําแหน่งงานที่

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดในคําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ระดับหน่วยงาน

ต.ค.60-ก.ย.61

สุพัสวี โมรากุล

ก.ค.-60

สุพัสวี โมรากุล
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งาน

20 งาน
ประเมินผล
การปฏิบตั ิ
ราชการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

เหมาะสมวัตถุประสงค์
ด้าน การดําเนินงาน (O)

1) สํารวจความต้องการ/ความจําเป็นในการพัฒนาตนเองจาก
บุคลากร
2) นําความต้อง/ความจําเป็นมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ
ได้รบั การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่
กําหนด
4) ติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5) รายงานผลการนํารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัย
ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ระดับหน่วยงาน

เพื่อให้การประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นธรรม
1) จัดทําบัญชีรายชื่อสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการใน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ระบบ ERP
วัตถุประสงค์ด้านการ
2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/
ปฏิบัติตามกฎหมายและ ประเมินภาระงาน
3) ดําเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-60
ต.ค.60-ก.ย.61
ก.พ. 61, ส.ค. 61
มี.ค. 61, ก.ย. 61

รอบที่ 1 มี.ค. 61
รอบที่ 2 ก.ย. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ณฐอร พุทธวงค์

งาน

วัตถุประสงค์
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

21 งาน
เพื่อให้มีงบประมาณใช้ใน
จัดทําคําขอตั้ง การบริหารจัดการ
งบประมาณ หน่วยงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดําเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ใน
ระบบ ERP

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
รอบที่ 1 เม.ย. 61
รอบที่ 2 ต.ค. 61

ระดับหน่วยงาน
1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด เม.ย. - มิ.ย. 60
(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)
2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ
(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมใน ก.ค. - ส.ค. 60
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ครบทุกโครงการ
4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มี
การจัดสรรงบประมาณ
6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
ก.ย.-60
พิจารณาอนุมัติ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

อุบลรัตน์ รุยนั ต์

งาน

วัตถุประสงค์

22 งานจัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบตั ิ
การประจําปี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
ระดับหน่วยงาน
1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
มี.ค. - พ.ค. 60

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีให้สอดคล้อง
กับทิศทางของมหาวิทยาลัย
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิ

มิ.ย. - ก.ค. 60

ส.ค. - ก.ย. 60

ต.ค.-60

ระดับหน่วยงาน
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
อุบลรัตน์ รุยนั ต์

งาน

23 งาน
รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
และผลการ
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและผล
การดําเนินงานมีความ
ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP
ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จ

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ิการ
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
24 งานประกัน เพื่อให้การประกันคุณภาพ
หน่วยงานจัดการศึกษา
คุณภาพ
การศึกษาภายในของ
1) ส่งรายงานประจําปีทีเ่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษา
หน่วยงานสอดคล้องตาม ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ภายใน
เกณฑ์มาตรฐานการ
2) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบตั ิการดําเนินงานด้านประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาภายใน และได้รบั ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
ระดับสูงของหน่วยงาน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ต.ค. 60-ก.ย. 61

อุบลรัตน์ รุยนั ต์

ต.ค.-60

ณฐอร พุทธวงค์
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ผู้รับผิดชอบ

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ธ.ค.-60

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
และระดับหน่วยงาน
ระเบียบ ข้อบังคับที่
4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
มี.ค.-61
เกี่ยวข้อง ( C )
ภายใน ให้กบั บุคลากรภายในหน่วยงาน
5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภาคการศึกษาที่ 1
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
ม.ค. 61
หลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพือ่
ภาคการศึกษาที่
พิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
2 มิ.ย. 61
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อม
มิ.ย.-61
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online
7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
ก.ค.-61
แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ส.ค.-61
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ
ระดับคณะ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
9) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อม
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online
10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม
แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ
ระดับสถาบัน

25 งาน
ติดตามและ
ประเมินผล
การปฏิบตั ิ
ราชการ

เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าํ หนด
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O)

ระดับหน่วยงาน
1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน
3) จัดทําปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ของหน่วยงาน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ส.ค.-61

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.-61
ก.ย.-61

ก.ย.-60

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

4) จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนน ในระบบติดตามฯ
6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล

ก.ย.-ต.ค. 60

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ผทู้ ี่เกีย่ วข้องรับทราบ
8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน
9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ริ าชการตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปีและรายงานให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ทุกไตรมาส

ต.ค.-60

ต.ค. 60-ก.ย. 61

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐
เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
___________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ๕ และขอ ๖ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบ
ควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยาง
นอย ปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดให
คณะฯดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลัง วงษธนสุภรณ ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ชนมภัทร
โตระสะ
กรรมการ
๔. อาจารย พิชา
ศรีพระจันทร กรรมการ
๕. อาจารย สหภพ
กลีบลําเจียก กรรมการ
๖. นางสาวชญาภา
แจมใส
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวณฐอร
พุทธวงค
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
๑.กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
๒.กํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

- ๒ คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. นางสาวชญาภา
แจมใส
ประธาน
๒. นางพจนา
ไอยรัตน
กรรมการ
๓. นางสาวบัญนษร
สันฐาน
กรรมการ
๔. นางสาวณธกมล
ลูกคํา
กรรมการ
๕. นางสาวสุพัสวี
โมรากุล
กรรมการ
๖. นางสาววรฤทัย
หาญโชติพันธุ กรรมการ
๗. นางสาวอุบลรัตน
รุยันต
กรรมการ
๘. นางสาวอุบลรัตน
เดือดขุนทด กรรมการ
๙. นางสาวพัชรินทร
บุญทศ
กรรมการ
๑๐.นางสาวอมลภัสสร
รวมทอง
กรรมการ
๑๑. นางสาวรัณวรัชญ
บุญถึก
กรรมการ
๑๒. นายทรงสันต
คลายมาลี
กรรมการ
๑๓.นายประวิทย
สุนทรวิภาต กรรมการ
๑๔. นายชีวิน
ชินดิลกวณิช กรรมการ
๑๕.นายนพปกรณ
สนธิรัตน
กรรมการ
๑๖.นายธนกฤต
พิพัฒนสกุลกมล กรรมการ
๑๗.นางสาวณฐอร
พุทธวงค
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ ของคณะ และครอบคลุมบริบทในการ
วิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบ
ประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ และ ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน
๒.ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
๓.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และดําเนินงานตามแผนฯ
๔.ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๕.รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
๖.นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุง ในปถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
(ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25ก.ย.60 เวลา 15:19:05 Non-PKI Server Sign

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (FM-RM 01)
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2561
งาน/
วัตถุประสงค์
1.ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้หน่วยงาน
ปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ ที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติได้

ความเสี่ยง

การ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายของ
รัฐบาลและ
การ
ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์

สาเหตุของความ
เสี่ยงและข้อมูล/
หลักฐาน
ประกอบการ
กําหนดความเสี่ยง
จากการ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล
และการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทําให้
คณะมีการปรับกล
ยุทธ์การปฏิบัตงิ าน
ของคณะส่งผลให้
คณะต้องวิเคราะห์
ทิศทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน

เกณฑ์โอกาส
เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย โอกาส ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ
ที่จะ
เกิด

มีโอกาสที่อาจ สูงมาก
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 เดือน

5

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
ราชการ
บรรลุ น้ อ ย
กว่าร้อยละ
80

สูงมาก

5

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 3 เดือน

4

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
ราชการ
บรรลุ ร้ อ ย
ละ 80-84

สูง

4

มีโอกาสที่อาจ ปาน
เกิดขึ้นภายใน กลาง
รอบ 6 เดือน

3

ผ ล ก า ร ปานกลาง
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
ราชการ
บรรลุ ร้ อ ย
ละ 85-89

3

นร มีโอกาสที่
อ า จ เ กิ ด ขึ้ น

2

ผลการ
ดําเนินงาน

2

สูง

น้อย
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น้อย

งาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สาเหตุของความ
เสี่ยงและข้อมูล/
หลักฐาน
ประกอบการ
กําหนดความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส
เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย โอกาส ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ
ที่จะ
เกิด
ภายในรอบ 9
เดือน

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 ปี

2.ด้านการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
ไม่เป็นไป
เพื่อให้การ
แผนการ
เบิกจ่ายถูกต้อง
เบิกจ่ายตามที่
ตามระเบียบการ คณะกําหนด
เบิกจ่าย
ไว้
- ระเบียบ
กระทรวงการคลังระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับ
ในแต่ละปีไม่เป็นไป
ตามแผนที่ขอตัง้ ไว้
ทําให้การจัด
โครงการตามแผนไม่
ครบตามแผนฯที่
กําหนดดังนั้นส่งผล
ให้การอนุมัติ
โครงการและการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้
กําหนดไว้

ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
ราชการ
บรรลุ ร้ อ ย
ละ 90-94
น้อย
มาก

1

ผ ล ก า ร น้อยมาก
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
ราชการ
บ ร ร ลุ
ม า ก ก ว่ า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ 95

1

มีโอกาสที่อาจ สูงมาก
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 เดือน

5

สูงมาก

5

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 3 เดือน

4

ทําให้ไม่ทัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 90
ทําให้ไม่ทัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน

สูง

4

สูง
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งาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สาเหตุของความ
เสี่ยงและข้อมูล/
หลักฐาน
ประกอบการ
กําหนดความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส
เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย โอกาส ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ
ที่จะ
เกิด

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 6 เดือน

ปาน
กลาง

3

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 9 เดือน

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 ปี

น้อย
มาก

1

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
วัตถุประสงค์
งบประมาณ เนื่องจากจํานวน
มีโอกาสที่อาจ สูงมาก
เพื่อการบริหาร
ไม่เพียงพอ
นักศึกษาไม่เป็นไป เกิดขึ้นภายใน
งบประมาณคณะ เนื่องจาก
ตามแผนที่กําหนดไว้ รอบไตรมาส
เป็นไปตาม
จํานวน
ทําให้งบประมาณที่ 1
เป้าหมายที่
นักศึกษาไม่ ได้รับในแต่ละปีไม่
กําหนดไว้
เป็นไปตาม
เป็นไปตามแผนที่ขอ

5

เหลือร้อย
ละ 70
ทําให้ไม่ทัน ปานกลาง
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 50
ทําให้ไม่ทัน
น้อย
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 30
ทําให้ไม่ทัน น้อยมาก
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 10
ทําให้ไม่ทัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
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สูงมาก

3

2

1

5

งาน/
วัตถุประสงค์

สาเหตุของความ
เกณฑ์โอกาส
เสี่ยงและข้อมูล/
คําอธิบาย โอกาส ระดับ
ความเสี่ยง
หลักฐาน
ที่จะ
ประกอบการ
เกิด
กําหนดความเสี่ยง
แผนที่กําหนด ตั้งไว้ ทําให้การ
ไว้
บริหารงบประมาณ
ของคณะไม่เพียงพอ
4
ต่อแผนที่กําหนดไว้ มีโอกาสที่อาจ สูง
เกิดขึ้นภายใน
ไตรมาส 2

มีโอกาสที่อาจ ปาน
เกิดขึ้นภายใน กลาง
ไตรมาส 3

3

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
ไตรมาส 4

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 2 ปี

น้อย
มาก

1

เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

เหลือร้อย
ละ 90
ทําให้ไม่ทัน
สูง
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 70
ทําให้ไม่ทัน ปานกลาง
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 50
ทําให้ไม่ทัน
น้อย
กําหนดการใช
งานและการ
เบิกจ่ายตาม
แผนเหลือ
ร้อยละ 30
ทําให้ไม่ทัน น้อยมาก
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 10

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
63

4

3

2

1

สาเหตุของความ
เสี่ยงและข้อมูล/
งาน/
ความเสี่ยง
หลักฐาน
วัตถุประสงค์
ประกอบการ
กําหนดความเสี่ยง
เพื่อให้การจัดหา การออก
เนื่องจาก
พัสดุ- การจัดซือ้
ประกาศการ กระทรวงการคลัง มี
จัดจ้างเป็นไปตาม จัดหาพัสดุ- การปรับข้อระเบียบ
ระเบียบและตรง การจัดซื้อจัด ข้อกฎหมาย การ
ความต้องการ
จ้าง ระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างฉบับ
ข้อบังคับ
ใหม่ ทําให้เจ้าหน้าที่
พรบ.งานพัสดุ ขาดความรู้ ความ
ฉบับใหม่
แม่นยําในกฎหมาย
ข้อระเบียบ ที่ตอ้ ง
ปฏิบัติจึงทําไห้เกิด
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใน
การดําเนินงานตาม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับฉบับใหม่

เกณฑ์โอกาส
เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย โอกาส ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ
ที่จะ
เกิด
มีโอกาสเกิด
ภายใน
1-3 เดือน

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิด
ภายใน
4-6 เดือน

สูง

4

มีโอกาสเกิด
ภายใน
7-9 เดือน

ปาน
กลาง

3

มีโอกาสเกิด
ภายในรอบ
12 เดือน

น้อย

2

มีโอกาสเกิด
ภายในรอบ2ปี

น้อย
มาก

1

เกิดความ
สูงมาก
ล่าช้าทําให้
ไม่ทัน
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 90
ทําให้ไม่ทัน
สูง
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 70
ทําให้ไม่ทัน ปานกลาง
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 50
ทําให้ไม่ทัน
น้อย
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 20
ทําให้ไม่ทัน น้อยมาก
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
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5

4

3

2

1

สาเหตุของความ
เสี่ยงและข้อมูล/
งาน/
ความเสี่ยง
หลักฐาน
วัตถุประสงค์
ประกอบการ
กําหนดความเสี่ยง
เ พื่ อ รั ก ษ า นําทรัพย์ของ เนื่องจากบุคลากร
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง หน่วยงานเชน นําทรัพย์ของคณะ
ราชการ
การนําโน็ต
ไปใช้ส่วนตัวเกิน
บุค/กล้อง
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
ถ่ายรูป
ทําให้อุปกรณ์ของ
ทรัพย์สินของ สํานักงานไม่
หน่วยงานไป เพียงพอต่อการใช้
ใช้ส่วนตัว เกิน งานจึงส่งผลให้เกิด
ระยะเวลาที่ ปัญหาในการยืม
กําหนด
อุปกรณ์กับ
หน่วยงานภายนอก

เกณฑ์โอกาส
เกณฑ์ผลกระทบ
คําอธิบาย โอกาส ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ
ที่จะ
เกิด
มีโอกาสที่อาจ สูงมาก
เกิดขึ้นทุกไตร
มาส

5

มี โ อ ก า ส ที่
อาจเกิ ด ขึ้ น
ภายใน 1
ปีงบประมาณ

4

สูง

มีโอกาสที่อาจ ปาน
เกิดขึ้นภายใน กลาง
2
ปีงบประมาณ

3

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
3 - 4
ปีงบประมาณ

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจ
เ กิ ด ขึ้ น
มากกว่ า หรื อ
เ ท่ า กั บ 5
ปีงบประมาณ

น้อย
มาก

1

ท รั พ ย์ สิ น สูงมาก
ข อ ง
หน่ ว ยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิ บั ติ ง าน
ร้อยละ 50
ท รั พ ย์ สิ น
สูง
ข อ ง
หน่ ว ยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิ บั ติ ง าน
ร้อยละ 40
ท รั พ ย์ สิ น ปานกลาง
ข อ ง
หน่ ว ยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิ บั ติ ง าน
ร้อยละ 30
ท รั พ ย์ สิ น น้อย
ข อ ง
หน่ ว ยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิ บั ติ ง าน
ร้อยละ 20
ท รั พ ย์ สิ น น้อยมาก
ข อ ง
หน่ ว ยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิ บั ติ ง าน
ร้อยละ 10
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5

4

3

2

1

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)
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แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2561

งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงเดิม

ระดับความเสีย่ งก่อนการควบคุม
คะแนน
โอกาส
ผล ความเสี่ยง ระดับ
ที่จะ
กระทบ (โอกาส x ความเสี่ยง
เกิดขึ้น
ผลกระทบ)

1.ด้านกลยุทธ์
เพื่อให้หน่วยงาน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ที่
ชัดเจนและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบตั ิได้

การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล
และการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์

วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ กําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง

5

5

25

ความเสี่ยง
สูงมาก

ไม่มี

5

5

25

ความเสี่ยง
สูงมาก

2.ด้านการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปแผนการ
ถูกต้องตามระเบียบ เบิกจ่ายตามที่คณะ
การเบิกจ่าย
กําหนดไว้
- ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง
- ร ะ เ บี ย บ เ งิ น
รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
เพื่อการบริหาร
งบประมาณไม่
5
5
25
งบประมาณคณะ
เพียงพอเนื่องจาก
เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวนนักศึกษาไม่
ที่กําหนดไว้
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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ความเสี่ยง
สูงมาก

งาน/วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหา
พัสดุ- การจัดซือ้ จัด
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรง
ความต้องการ

ความเสี่ยง
การออกประกาศการ
จัดหาพัสดุ- การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบ ข้อบังคับ
พรบ.งานพัสดุฉบับ
ใหม่

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงเดิม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละงานวิเคราะห์
ถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
การนําทรัพย์สินของ นําทรัพย์ของ
เพื่ อ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น หน่วยงานเชน การ
นําโน็ตบุค/กล้อง
ของราชการ
ถ่ายรูปทรัพย์สนิ ของ
หน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว เกิน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด

ระดับความเสีย่ งก่อนการควบคุม
คะแนน
โอกาส
ผล ความเสี่ยง ระดับ
ที่จะ
กระทบ (โอกาส x ความเสี่ยง
เกิดขึ้น
ผลกระทบ)
5
5
25
ความเสี่ยง
สูงมาก

5

4

20

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
68

ความเสี่ยง
สูง

