แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คํานํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพื่อให้การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุม ได้ที่ส่งผลต่ อการดํ าเนิน งานตามพั น ธกิจของคณะและให้ระดับ ความเสี่ยงลดลงจากเดิ ม
ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จากหลัก การดั งกล่ าวข้างต้ น คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม จึ งได้ ทําแผนบริห ารความเสี่ย ง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม หวั ง ว่ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์)
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
20 กันยายน 2561
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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” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และตาม
ระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ
5 และ ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุ ม ภายใน และประเมิ น ผลการควบคุม ภายในให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผล พร้อม
รายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จึ งได้ มี ก ารจั ดทํ าแผนบริห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการดําเนินงานของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไป
ตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ป รั บ ประยุก ต์ ใช้ ข้ั น ตอนปฏิ บั ติ งานการบริห 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 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (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
การดํ า เนิ น งานบางยุ ท ธศาสตร์ ไม่ บ รรลุ 1.ประชุมวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
เป้ าหมายเนื่ องจากการกํ าหนดกลยุ ทธ์ ของ 2.กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
ผู้บริหารไม่ชัดเจน
มหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
4.ประชุมติดตามผล
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ หรื อ ได้ รั บ อั น ตรายจาก 1. ประชุมสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
การปฏิบัติงาน
2.หามาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3. ประชุมติดตามผล
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
การรายงานตัวของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม 1. ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุจํานวนนักศึกษาลดลง
แผนทําให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง 2.วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับ 3 ปีย้อนหลัง
3. หาแนวทางการเพิ่มงบประมาณเช่นการจัดหลักสูต ร
ระยะสั้น เป็นต้น
4.สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณล่าสุด
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การเปลี่ยนแปลง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
1. อบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ภาครัฐ 2560
2.ดําเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 2560
5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ 1.หาบริษัทจัดซื้อจัดจ้างตามคุณสมบัติของรายการต่างๆ
จัดจ้าง
2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของบริษทั ต่างๆ
3.สรุปรายชื่อบริษัทที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน
รายละเอียดดังนี้
งาน

วัตถุประสงค์

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น
งานบริการศูนย์เรียนรู้ส่ชู ุมชน
งานพัฒนานักวิจัย

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่ร้จู ักของสังคม
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรม
งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
งานรับนักศึกษา
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ
Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่กําหนดไว้
งานจัดทําแผนการเรียนตลอด
เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การจัดการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน)
และการประกันคุณภาพ
งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดย เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
วิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) ระเบียบและตรงความต้องการ
งานควบคุมพัสดุ
เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
งานจําหน่ายพัสดุ
งานเบิกจ่าย

เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
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จํานวนกิจกรรม
การควบคุม
8
5
4
4
8

9

5
4

8
9

4
8
11
6

งาน

งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการและสารบรรณ

งานจัดประชุม

งานสรรหาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดําเนินงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
งานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ
เพื่อให้การจัดประชุมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นไปตามแผนที่กําหนด และเพื่อให้การบริหารคณะ
มีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
กําหนด/ตําแหน่งงานที่เหมาะสม
เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่เหมาะสม
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรทีช่ ัดเจนและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการดําเนินงานมีความถูกต้อง
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบตั ิราชการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
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จํานวนกิจกรรม
การควบคุม

6
6

4

5
5
4
6
7
4

11

10

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.3 ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.3.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3.10 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯปีงบประมาณ 2561
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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หน้า
2
3
7
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
16
16
17
17
18
19
23

สารบัญ
2.1 นโยบายบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3 ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)
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หน้า
23
24
25
27
32
34
68
69
72
77

บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“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”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
12 กําหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมิ น อิ ส ระดํ าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ของภารกิ จ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้ วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่
5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสการดํ าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
9

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคําถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.1 โครงสร้างคณะ

1.2.2 โครงสร้างการบริหาร
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณ ฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญ ญา มีคุณ ธรรม และมีทักษะที่
เชี่ยวชาญตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญ ญา
พื้นบ้าน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชนและสังคม
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณ ฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญ ญา มีคุณ ธรรม และมีทักษะที่
เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยสู่
ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและสังคม
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผู้อาวุโส มีความสามัคคี
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบตั ิมืออาชีพ
11

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบตั ิงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็นทีม
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
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. สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
2560
















































1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 แขนงวิชาพลังงาน
6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
9. สาขาวิชาการตกแต่งภายใน
และการจัดนิทรรศการ
10. สาขาวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด
11. สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2558
ปกติ พิเศษ รวม
40
40

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
41
41
34
34

37

-

37

37

-

37

74

-

74

42

-

42

30

-

30

27

-

27

38

-

38

57

-

57

53

-

53

41

-

41

39

-

39

37

-

37

27

-

27

20

-

20

29

-

29

42

-

42

17
26

-

17
26

31
26

-

31
26

82

-

82

37

-

37

86

-

86

29

-

29

21

-

21

21

-

21

36

-

36

18

-

18

15

-

15

-

-

-

19

-

19

10

-

10

31

-

31

21

-

21

25

-

25

-

-

-

11

-

11

10

-

10

64

-

64

62

-

62

40

-

40

543

-

543
14

506

-

506

518

-

518

1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
10
19
19
9
9
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร 10
อาคาร
21
21
42
42
32
32
2. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม
32
32
19
19
21
21
3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
59
59 37
37 37
37
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
35 20
20
13
13
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 35
อุตสาหกรรม
13
13
21
21
8
8
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 แขนงวิชาพลังงาน
17
17
16
16
7
7
6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4
4
39
39 25
25
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
12
12
29
29
16
16
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์
19 35
35 18
18
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์ 19
และบรรจุภัณฑ์
8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
7
7
11
11
13
13
9. สาขาวิชาการตกแต่งภายใน
และการจัดนิทรรศการ
12
12
19
19
10
10
10. สาขาวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด
22
22 23
23
15
15
11. สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
15

จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
293
- 293 333
- 333 286
- 286

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทํา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้นั ต่ําของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จํานวน
สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

218
171
4.09

161
74
4.49

288
211
4.33

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ผลงาน

นําไปใช้

ผลงาน

นําไปใช้

ผลงาน

นําไปใช้

47
47

28
28

55
55

34
34

57
57

34
34

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2558
2559
2560

สาขาวิชา

31
31

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

16

32
32

28
28

1.3.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
5
5
5
5
5
5

สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ปีงบประมาณ 2558
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ 2559
ตรี โท เอก รวม

6

-

17

11

6

-

17

ต่ํา
กว่า
ป.
ตรี
1

6

-

17

11

6

-

17

1

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยี 11
อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
11

ปีงบประมาณ 2560
ตรี โท เอก รวม

7

9

-

17

7

9

-

17

สายวิชาการ
หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2558
อ. ผศ รศ. รวม

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 50.5 14
อุตสาหกรรม
50.5 14
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2559
อ. ผศ ศ. รวม

ปีงบประมาณ 2560
อ. ผศ ศ. รวม

1

65.5

58.5

14

2

74.5

48

16

4

68

1

65.5

58.5

14

2

74.5

48

16

4

68
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ดํ า เนิ น การตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
รายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่

1
2
3
4
5
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
จํานวนตัว
บ่งชี้

I

6
3
1
1
2

3.52
5.00
3.89
ดี

P

ผลการประเมิน

O

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

3.21
5.00
4.11
ดี

คะแนน
เฉลี่ย

3.96
5.00
5.00
5.00
5.00
4.52

1.3.10 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯปีงบประมาณ 2561

18

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

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

5

5

25

ระดับ
ความ
เสี่ยง

เสี่ยง
สูง
มาก

กลยุทธ์
ที่ใช้
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
น.ส.อุบลรัตน์
รุยันต์

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
พจนา ไอรัตน์

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
งานแผนงานฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ ที่ชัดเจนและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้

การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล
และการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์

ลด
ความ
เสี่ยง

1.ประชุม
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง
2.กําหนด
ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
3. ดําเนินการ
ตาม
ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
4.ประชุม
ติดตามผล

ประชุม
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
แก้ไขเปลี่ยนชื่อ
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์

รายงานการ
ประชุม

ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์

รายงาน
ความก้าวหน้า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
รายงานการ
ประชุมติดตาม
ผล

1. ประชุม
วิเคราะห์
แผนการ

ประชุม
วิเคราะห์แผน
เบิกจ่ายทุก

ประชุมติดตาม
ผลทุกไตรมาส

แผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี
และ 1 ปี

2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
งานการเงิน
ไม่เป็นไปแผนการ
วัตถุประสงค์
เบิกจ่ายตามที่คณะ
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม กําหนดไว้

5

5

25

เสี่ยง
สูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง

รายงานการ
ประชุม

ระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

เบิกจ่ายทุกไตร
มาส
2. ดําเนินการ
เบิกจ่ายตาม
แผนการ
เบิกจ่าย
3. รายงาน
สรุปผลการ
เบิกจ่ายแก่
ผู้บริหารทุก
เดือน
4. เร่งรัด
อาจารย์จัด
โครงการ
เบิกจ่ายตาม
แผน

มาก

เดือน
เบิกจ่ายตาม
แผน

รายงานการ
เบิกจ่าย

รายงานสรุปผล
การเบิกจ่ายทุก
เดือน

รายงานสรุปผล
การเบิกจ่ายทุก
เดือน

เร่งรัดอาจารย์
เบิกจ่ายตาม
แผน

บันทึกข้อความ
เร่งรัดการ
เบิกจ่าย

ประชุม
วิเคราะห์สาเหตุ
งบประมาณที่
ลดลง

รายงานการ
ประชุม

3.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งานแผนงานและงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารงบประมาณ
คณะเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้

งบประมาณไม่
เพียงพอเนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้

5

5

25

เสี่ยง
สูง
มาก

การลด
ความ
เสี่ยง

20

1.ประชุม
วิเคราะห์
สาเหตุของ
งบประมาณที่
ได้รับลดลง
2. สาเหตุของ
จํานวน
นักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตาม
แผนการรับ
นักศึกษา
3.ติดตาม
ความก้าวหน้า
ผลการรับ
สมัครนักศึกษา

ประชุม
รายงานการ
วิเคราะห์จํานวน วิเคราะห์
นักศึกษาลดลง สาเหตุ

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการรับ
สมัครนักศึกษา

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการรับ
สมัครนักศึกษา

2

1

2

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
อุบลรัตน์ รุ
ยันต์

4.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งานพัสดุ
การออกประกาศการ
วัตถุประสงค์
จัดหาพัสดุ- การจัดซื้อ
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การ
จัดจ้าง ระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ข้อบังคับ พรบ.งาน
ระเบียบและตรงความต้องการ พัสดุฉบับใหม่

5

5

25

เสี่ยง
สูง
มาก

การลด
ความ
เสี่ยง

4.รายงานให้
ผู้บริหารได้รับ
ทราบเป็น
ระยะๆ

รายงานให้
ผู้บริหารทราบ
ทุกรอบการ
เปิดรับสมัคร

รายงาน
ผู้บริหาร

1.อบรมการ
จัดหาพัสดุการจัดซื้อจัด
จ้าง ระเบียบ
ข้อบังคับ พรบ.
งานพัสดุฉบับ
ใหม่
2.ดําเนินการ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์การ
จัดหาพัสดุการจัดซื้อจัด
จ้าง ระเบียบ
ข้อบังคับ พรบ.
งานพัสดุฉบับ
ใหม่
3.ประชุม
สรุปผลการ
ดําเนินงาน ทุก
ไตรมาส

อบรมพัสดุและ
การจัดซื้อจัด
จ้าง พรบ.ฉบับ
ใหม่

รายงานการเข้า
อบรม

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
ธนกฤต
พิพัฒน์สกุล
กมล

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
อมลภัสสร
ร่วมทอง

ดําเนินการ
รายงานการ
ปฏิบัติตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุฉบับใหม่

รายงานผลการ
เบิกจ่าย พัสดุ
และการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้
ผู้บริหารทราบ
2 ไตรมาส

รายงานผลการ
เบิกจ่าย พัสดุ
และการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้
ผู้บริหารทราบ
2 ไตรมาส

5.ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
งานพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาทรัพย์สินของ
ราชการ

นําทรัพย์ของ
หน่วยงานเช่น การนํา
โน็ตบุค/กล้องถ่ายรูป
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว

5

4

20

เสี่ยง
สูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง
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1.จัดทําสรุป
สรุปครุภัณฑ์ให้
ครุภัณฑ์
ผู้บริหารทราบ
ทั้งหมดของ
คณะพร้อมเลข
ครุภัณฑ์

รายงานสรุป
ครุภัณฑ์

เกินระยะเวลาที่
กําหนด

2.แจ้งวิธีการ
เบิกจ่ายแก่
อาจารย์และ
บุคลากร
3.ติดตามการ
ใช้งานเกิน
กําหนด
4.สรุปรายงาน
การให้ผู้บริหาร
ทราบ
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แจ้งรายละเอียด แจ้ง
การเบิกจ่าย
รายละเอียด
ครุภัณฑ์
การเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์
ติดตามการคืน รายงานการ
ครุภัณฑ์
ติดตาม
ครุภัณฑ์
สรุปรายงานการ รายงานการนํา
นําทรัพย์สิน
ทรัพย์สินส่วน
ส่วนราชการใช้ ราชการใช้นอก
นอกสถานที่
สถานที่

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน
พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รวมทั้ ง เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 กํ าหนดให้ ห น่ ว ยงาน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกําหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริ ห ารความเสี่ยงและการควบคุ ม ภายในเป็ น การดําเนิ น การที่ สําคั ญ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอย่างเหมาะสม
สม่ําเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ าหนดไว้ จึ งได้ กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ตั วชี้ วั ด
ความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.1 ร้ อยละของประเด็ น ความ

ร้อยละ 100

พิ จารณ าจากความเสี่ ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนดขึ้น
ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจํานวนของงานที่
ดําเนินการควบคุมภายในตาม
งานมาตรฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด

เสี่ ย งที่ ได้ รั บ การควบคุ ม และ
ลดระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็ น ความเสี่ ย งทั้ งหมดที่
กําหนดขึ้นต่อปี

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่ อให้เกิดความมั่นใจว่า 2.1 ร้ อ ยละของงานที่ มี ก าร
การดํ า เนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ดํ า เนิ น การตามจุ ด ควบคุ ม ที่
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง กําหนด
ไว้
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2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ของคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ประจํ า ปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
1

2
3

4

5

6

7

8

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผลลัพธ์/ผลผลิต
เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ส.ค.61
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และควบคุม ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน
2562
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
ส.ค.-ก.ย.61 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
ส.ค.-ก.ย.61 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองนโยบายและ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ
แผน (ถ้ามี)
เส น อ แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ป ร ะ จํ า ปี
ก.ย.61
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ อ คณะกรรมการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านความ
บริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
เห็นชอบ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
จั ด ส่ ง แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ป ร ะ จํ า ปี 30 ก.ย.61 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ได้รับความเห็นชอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้กับกองนโยบายและแผน
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
ต.ค.61-ก.ย.62 ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี ต.ค.61-ก.ย.62 ผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
ผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
8.1 แผนบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 เดือน
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.62
- รอบ 12 เดือน
ก.ย.62
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ลําดับ

9

10

11

12

กิจกรรม
8.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ป.ย. 2)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ป.ย.1 และ ป.ย.2)
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ย ง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ .ศ.2562 ต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห าร
สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานเพื่ อ พิจารณ า และให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
9.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
9.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ป.ย. 2)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ป.ย.1 และ ป.ย.2)
จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย ง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
ให้กับกองนโยบายและแผน
10.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
10.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ป.ย. 2)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ป.ย.1 และ ป.ย.2)
นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดําเนินงาน
ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในมาปรับปรุง
เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ประชาคม
ทราบ
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วัน/เดือน/ปี

ผลลัพธ์/ผลผลิต

มี.ค.62
ก.ย.62
มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการสูงสุดของคณะ

มี.ค.62
มิ.ย.62
15 มี.ค.62
15 ก.ย.62

15 มี.ค.62

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 และ
12 เดือน

15 ก.ย.62
15 มี.ค.62
15 ก.ย.62
ก.ย.62

ก.ย.62

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประชาคมได้รบั รู้แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

2.4 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณ ะเทคโนโลยี 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 การของคณ ะกรรมการร่ 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 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสีย่ ง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่ อระบุ ค วามเสี่ ย ง สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ นํ า
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย
ควรคํานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนําไปสู่ความเสี่ยงที่
โครงการไม่ประสบความสําเร็จ โดยดูท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดําเนินการ
วิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน
ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ทีข่ าดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนการร่วมมือกับองค์กร
อิสระทําให้ โครงการขาดการยอมรับ โครงการไม่ ได้นําไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจ
นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
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การปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรซึ่ งส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานต่ างๆ ขององค์ ก รทํ าให้ ไม่ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายที่กําหนด
3. ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคาร
สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการเงิน
งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทํา
นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งนํ า แนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากผู้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมได้นํามาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นอันเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้นั ตอน ดังนี้
2.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) การกําหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกําหนดเกณฑ์ได้ท้ังเกณฑ์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล
ตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็น
ตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ ชัดเจนได้ ก็ให้ กําหนดเกณฑ์ ในเชิงคุณ ภาพหรือกําหนดเป็นเกณฑ์ เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด
และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร
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2.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง
น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (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

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
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ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จั ด ระดั บ ความสํ า คั ญ จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน
การเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ
สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ

คะแนน

ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

ความหมาย

20-25

วิกฤตหนัก ต้องรีบดําเนินการกําจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกําจัดความเสี่ยง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

1-2

ไม่ต้องทําอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Risk Appetite Boundary

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง
ได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ
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3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ ที่
องค์กรยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ ย งนั้ น ไปอยู่ น อกเงื่ อ นไขการดํ า เนิ น งาน โดยมี วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย งในกลุ่ ม นี้ เช่ น การหยุ ด
ดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่นได้ เช่น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ ป ระเมิ น ความเสี่ ยงและกํ าหนดกลยุท ธ์ ในการจัดการความเสี่ ยงแล้วจึ งดําเนิ น การกํ าหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กําหนด ต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน
มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

1.ด้านกลยุทธ์
งานแผน
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะ
ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ ที่
ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติ

การ
ดําเนินงาน
บาง
ยุทธศาสตร์
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก
การกําหนด
กลยุทธ์ของ
ผู้บริหารไม่
ชัดเจน
2.ด้านการปฏิบัติงาน
การเกิด
งานอาคาร
สถานที่
อุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์
หรือได้รับ
เพื่อให้การ
อันตรายจาก
ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัย การ
ปฏิบัติงาน

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

คะแนน
ผล
ความเสี่ยง ระดับความ
กระทบ (โอกาส x
เสีย่ ง
ผลกระทบ)

แนว
ทางการ
ตอบสนอง

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอ
บ

3

4

12

ความเสี่ยง
สูง

-

1.ประชุมวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
2.กําหนดกลยุทธ์ใน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์
4.ประชุมติดตามผล

ต.ค.61ก.ย.62

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/น.ส.อุบล
รัตน์ รุยันต์

3

4

12

ความเสี่ยง
สูง

-

1. ประชุมสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ
2.หามาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
3. ประชุมติดตามผล

ต.ค.61ก.ย.62

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/ นายชีวิน
ชิดิลกวณิช

-

1. ประชุมวิเคราะห์หา
สาเหตุจํานวนนักศึกษา
ลดลง
2.วิเคราะห์งบประมาณ
ที่ได้รับ 3 ปีย้อนหลัง
3. หาแนวทางการเพิ่ม
งบประมาณเช่นการจัด
หลักสูตรระยะสั้น เป็น
ต้น
4.สรุปงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ใน
ปีงบประมาณล่าสุด

ต.ค.61ก.ย.62

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/น.ส.อุบล
รัตน์ รุยันต์
, น.ส.บัญน
ษร สันฐาน

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งาน งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มี
งบประมาณใช้
ในการบริหาร
จัดการ
หน่วยงานที่
เหมาะสม

การรายงาน
ตัวของ
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
แผนทําให้
งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรรลดลง

4

4

16

ความเสี่ยง
สูง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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งาน/
วัตถุประสงค์
งาน พัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหา
พัสดุ- การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและ
ตรงความ
ต้องการ

ความเสี่ยง
การ
เปลี่ยนแปลง
พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ
2560

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
3

4

12

ความเสี่ยง
สูง

12

ความเสี่ยง
สูง

แนว
ทางการ
-

กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง
1. อบรม ระเบียบ
ข้อบังคับ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
2560
2.ดําเนินการตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 2560
3.ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.61ก.ย.62

ผู้กํากับ
ดูแล/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/ นาย
ธนกฤต
พิพัฒน์สกุล
กมล

-

1.หาบริษัทจัดซื้อจัด
จ้างตามคุณสมบัติของ
รายการต่างๆ
2.รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของบริษัทต่างๆ
3.สรุปรายชื่อบริษัทที่
ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง

ต.ค.61ก.ย.62

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/ นาย
ธนกฤต
พิพัฒน์สกุล
กมล

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
งาน การจัดซื้อ
จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหา
พัสดุ- การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและ
ตรงความ
ต้องการ

การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
การจัดซื้อจัด
จ้าง

4

3
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บทที่ 4
การควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
การควบคุมที่มีอยู่
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการ
วิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1.มีส่วนร่วมในการกําหนดกลุ่ม
ชุมชนและองค์การเป้าหมายการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
มหาวิทยาลัย

. มีแบบสอบถามให้กับหน่วยงาน
และหนังสือตอบรับการให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําบริการ
วิชาการ

-

-

ก.ค.60
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

2.สํารวจความต้องการจากกลุ่ม
ชุมชนและองค์การเป้าหมาย

มีแบบสอบถามให้กับหน่วยงาน
และหนังสือตอบรับการให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําบริการ
วิชาการ

-

-

ส.ค.60
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

3.นําผลการสํารวจความต้องการมา
จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ

หนังสืออนุมัติโครงการบริการ
วิชาการจากสํานักงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา

-

-

4.จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจํา
คณะ/วิทยาลัย

แผนจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ/วาระการประชุม
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

-

-

วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

ก.ย.60
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

2.งานบริการศูนย์
เรียนรู้สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้
เป็นที่รู้จักของสังคม

การควบคุมที่มีอยู่

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

5.จัดโครงการบริการวิชาการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

จัดโครงการบริการวิชาการให้
ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษา
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในชุมชน

-

-

ต.ค.60-มี.ค.61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

6.รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน

เล่มรายงานโครงการบริการ
วิชาการ

-

-

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

7.ประเมินผลความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการและเสนอให้
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
พิจารณา

1. เล่มรายงานโครงการบริการ
วิชาการ และแบบประเมินผล
ความพึงพอใจ 2.รายงานผลการ
สําเร็จจากการจัดโครงการบริ
วิชาการ

-

-

ก.ค.-ส.ค.61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

8.นําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
มาพัฒนาและปรับปรุงในการทํา
แผนบริการวิชาการในปีถัดไป

1.รายงานผลการสําเร็จจากการ
จัดโครงการบริวิชาการ/แบบการ
นําองค์ความรู้ในการบริการ
วิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม

-

-

ส.ค.61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

1. คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นใน
แหล่งเรียนรู้

สํารวจความต้องการในแหล่ง
ชุมชน

-

-

ต.ค.60
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

3.งานพัฒนานักวิจยั
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัย
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในการเขียน
ผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน

การควบคุมที่มีอยู่

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

สํารวจความต้องการจาก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
และประธานชุมชน /เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง

-

-

3.ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่ง แผ่นพับประชาสัมพันธ์และ
เรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
ข้อเสนอโครงการให้กับประธาน
ชุมชน /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

-

-

4.รายงานผลการดําเนินงานการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้
ครบถ้วน

เล่มรายงานโครงการบริการ
วิชาการ และแบบประเมินผล
ความพึงพอใจ

-

-

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

5.นําฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ใน
แหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

www.facebook.com
เว็บไซต์คณะ www.fit.ssru.ac.th

-

-

ส.ค.61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

1.จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน

มีการจัดทําแผนด้านการวิจัยของ
หน่วยงาน

-

-

ก.ย.60
วรฤทัย หาญโชติพันธ์

2.จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

คณะฯ ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ
กับสถาบันวิจัย

-

-

ต.ค.60-ก.ย.61
วรฤทัย หาญโชติพันธ์

2.จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์
ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน

การประเมินผลการควบคุม
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ต.ค. 60-มี.ค 61
สุพัสวี โมรากุล และ
พัชรินทร์ บุญทศ

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
การดําเนินงาน (O)

4.งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามมาตรฐานที่
กําหนดวัตถุประสงค์
ด้าน การดําเนินงาน
(O)

การควบคุมที่มีอยู่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

4.รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงใน มีการรายงานผลการพัฒนา
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ นักวิจัยลงแบบฟอร์มตามที่
ครบถ้วน
กําหนด

-

-

1. จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน คณะฯ ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ กับสถาบันวิจัย
อาจารย์

-

-

2.ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการ
นําเสนอและวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ

มีการจัดทําหนังสือแจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายใน

-

-

3.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะฯ มีการจัดประชุมวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

-

-

4.สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกของอาจารย์ลงใน
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกําหนด
ได้ครบถ้วน

มีการขอข้อมูลจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา

-

-

3.อาจารย์ประจําของหน่วยงานที่
ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย

การประเมินผลการควบคุม
อาจารย์มีการขอทุนสนับสนุน
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

5.งานทํานุบํารุง
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61
วรฤทัย หาญโชติพันธ์

ต.ค.60-ก.ย.61
วรฤทัย หาญโชติพันธ์

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
นักศึกษาและ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้มีทัศนคติ
ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน

1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในหน่วยงาน

-

-

2.กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและ
กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน

2) มีวัตถุประสงค์ของแผน
และกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน

-

-

3.จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กําหนด
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและตัวชี้วัดของโครงการ

3) แผนปฏิบัติการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ 2561

-

-

4.ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการทุกโครงการที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4) ผลการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการทุกโครงการที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

5.รายงานผลการดําเนินงานการจัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครั้ง

5) รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
การด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.60
ณธกมล ลูกคํา

ส.ค. 60-ก.ค. 61
ณธกมล ลูกคํา
ม.ค. 61 , ก.ค. 61
ณธกมล ลูกคํา
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

6.เผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ

6) เผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคม
ทราบ อาทิ เช่น
www.fit.ssru.ac.th, Facebook,
เว็บเพจ, หนังสือแจ้งเวียนถึง
หัวหน้าสาขาวิชา และ อาจารย์
ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

-

-

7) ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและรายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยทราบ

-

8.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
8) ผลการประเมินของ
แผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุง
หรือโครงการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

-

-

7.ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

6.งานพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หลักสูตร
1.สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการ
เป็นไปตามกรอบ
ของผูใ้ ช้บัณฑิตเพื่อนํามาใช้ในการ
มาตรฐานคุณวุฒิและ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ได้รับการรับรองจาก

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ส.ค. 60- ก.ค. 61
ณธกมล ลูกคํา

-

ก.ค.61
ณธกมล ลูกคํา

ต.ค.60-ก.ย. 61
บัญนษร สัณฐาน
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ไม่มีการดําเนินงานในส่วน
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากปีการศึกษา
2561 คณะฯไม่มีการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือ
ระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการฯ
4.ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
5.เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการ
ประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ
6.จัดส่งให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
7.เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาเห็นชอบ
8.เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

-

-

-

มิ.ย.60
บัญนษร สันฐาน และ อุบล
รัตน์ เดือดขุนทด

-

-

ส.ค.60
บัญนษร สันฐาน และ อุบล
รัตน์ เดือดขุนทด

-

ส.ค.-ธ.ค. 60
ม.ค.-ก.ค.61
บัญนษร สันฐาน และ อุบล
รัตน์ เดือดขุนทด

9.จัดทําบันทึกข้อความส่งกอง
บริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ.
รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ
7.งานรับนักศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อให้เป็นไปตาม
ระบบ Clearing
house และแผนการ
รับนักศึกษาที่
กําหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1.จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กอง
บริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

คณะดําเนินการจัดทําแผนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ
ส่งให้กองบริการการศึกษา
ดําเนินการเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

2.กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา

คณะฯดําเนินการกําหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2561 และนําส่งกอง
บริการการศึกษา

3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ

คณะฯดําเนินการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,
e-office

-
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

4.สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์
เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบ
คัดเลือกให้กองบริการการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

คณะดําเนินการสอบปฏิบัติหรือ
สอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์
การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใน
รอบที่ 1 และจัดส่งผลการสอบ
คัดเลือกให้กองบริการการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด

5.ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่ราย
ตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับ
นักศึกษาประจําปี

รายงานผลจํานวนนักศึกษาเข้า
รายงานตัว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

-

-

-

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
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
บัญนษร สันฐาน และ อุบล
รัตน์ เดือดขุนทด
ก.ค.61
บัญนษร สันฐาน และ อุบล
รัตน์ เดือดขุนทด

8.งานจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แผนการเรียน
เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและ
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาว่าด้วย
การจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

1.สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่
กําหนด

2.ตรวจสอบแผนการเรียนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไข
ของคําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาดําเนินการจัดทํา
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของ ชื่อวิชา รหัสวิชา
จํานวนหน่วยกิต หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิตรวมตาม
โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ
สาขาวิชา

พ.ย.-ธ.ค.60
บัญนษร สัณฐาน

-
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-

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

3.เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เมื่อคณะดําเนินการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการประจําคณะ
ความถูกต้องของข้อมูลแผนการ
เห็นชอบ
เรียนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิชาการ
คณะฯจึงลงนามและนําเสนอ
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้
หัวหน้าสาขาวิชาและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการลงนามตามลําดับ
4.จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร คณะฯดําเนินการจัดส่งแผนการ
ที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการ เรียนที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปยัง
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
กองบริการการศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียน
9.งานจัดการเรียน
การสอน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1. จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

1. ) ภาคเรียนที่ 2/2560 คณะได้
ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร มคอ.3
หรือ มคอ.4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา
2) ในภาคเรียนที่ 1/2561 ได้
ดําเนินการตรวจสอบรายวิชา
ทั้งหมดที่เปิดการเรียนการสอน
และดําเนินการจัดทําบันทึกแจ้ง
กําหนดการส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.
4 ให้กับอาจารย์ทุกท่านทราบ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

-

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.61
บัญนษร สัณฐาน

-

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

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

2.จัดทําเอกสารประกอบการสอน
ครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน

1) ภาคเรียนที่ 2/2560 ทางคณะ
ได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ทุก
ท่าน โดยอาจารย์ผู้สอน
ดําเนินการนําข้อมูลขึ้นระบบ
web site ส่วนตัว และตรวจสอบ
ข้อมูลกับแนวการสอน(มคอ.3 )
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการ
สอน
2) ภาคเรียนที่ 1/2561 ยังไม่
ดําเนินการ

-

-

3.อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ
มคอ. 4 ที่กําหนด

1) ภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์
สอนครบตามแนวการสอนที่ส่ง
มายังคณะ (มคอ.3,มคอ4) หมวด
ที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมิน
2) ภาคเรียนที่ 1/2561

-

-

4.ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามกําหนดการของ
มหาวิทยาลัย

-

-

5.จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน

อาจารย์จัดทําและส่ง มคอ. 5
หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน

-

-
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 60
ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 61
บัญนษร สันฐาน

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

10.งานส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (5 ด้าน)
และการประกัน
คุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

6.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7)

หัวหน้าสาขาวิชาจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) ส่งตามกําหนด

-

-

มิ.ย.61
บัญนษร สันฐาน

7.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า
ประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุก
รายวิชา

แจ้งนักศึกษาให้เข้าประเมิน
อาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา

-

-

ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 60
ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 61
บัญนษร สันฐาน

8.สรุปคะแนนประเมินอาจารย์
ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร

ดําเนินการสรุปคะแนนประเมิน
อาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อ
ผู้บริหารทราบ

-

-

ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 60
ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.61
บัญนษร สันฐาน

1.นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
หน่วยงาน

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-

-
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พ.ค.-มิ.ย. 60
ณธกมล ลูกคํา

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

2.จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) แผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2561

3.เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและ
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
5) ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการครบทุก
ข้อ

4.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
5.ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการครบทุก
ข้อ
6.นําผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการในปีถัดไป

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

-

-

มิ.ย.-60

-

-

ก.ค.-60

-

-

-

-

-

-

ส.ค. 60- ก.ค. 61

6) นําผลการประเมินของ
โครงการมาปรับปรุง
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

7) รายงานผลการดําเนินงาน
7.รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตามแผนด้านการจัดกิจกรรม
แผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัย
นักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง
2 ครั้ง
8.ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

8) ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1 ม.ค. 61
รอบที่ 2 มิ.ย. 61

มิ.ย.-61
9.นําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในปีถัดไป

9) นําผลการประเมินของ
แผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามา
ปรับปรุง

-

-

-

-

11.งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหา
พัสดุ- การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรง
ความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่

1.สํารวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน

ประสานงานกับฝ่ายแผนฯเร่งรัด
การดําเนินการสํารวจพัสดุ การขอ
จัดซื้อพัสดุ และตรวจสอบ
งบประมาณสาขาวิชาตามไตรมาส

ต.ค. 60-ก.ย. 61
ธนกฤต พิพัฒน์สกุลกมล
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
เกี่ยวข้อง ( C )

12.งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและเก็บ
รักษาพัสดุให้พร้อม

การควบคุมที่มีอยู่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

2.เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน ตรวจสอบเอกสารทุกฏีกาตาม
2 ร้านค้าขึ้นไป
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

-

-

3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัด
จ้าง
วงเงินเกิน 10,000 คกก. จํานวน
3 คน
วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จํานวน
1 คน
4.ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรง
ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

-

-

-

-

การควบคุมวัสดุ
1.บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง

การประเมินผลการควบคุม

1. ความถูกต้องในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ตาม พรบ. มาตรา 55
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
รายใดรายหนึ่งเข้ายื่น
ข้อเสนอ

ตามกฎกระทรวง 2560
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง
มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้

1. ความถูกต้องในการเบิกจ่าย
เป็นไป พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

ตรวจสอบจากบัญชีคุมทะเบียน
วัสดุ

หมายเหตุ

48

ต.ค. 60-ก.ย. 61
อมลภัสสร ร่วมทอง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

13.งานจําหน่าย
พัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อจําหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

2.จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อม ตรวจสอบจากตู้จัดเก็บวัสดุที่จัดไว้
ใช้งาน
ตามหมวดหมู่

-

-

3.บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการ
เบิกจ่าย

ตรวจสอบจากใบแบบขอเบิกวัสดุ
-

-

4.ตรวจนับและสรุปวัสดุ
ประจําเดือนและประจําปี
งบประมาณ
การควบคุมครุภัณฑ์
1.ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP

จัดทํารายงานวัสดุประจําเดือน
และประจําปี

-

-

-

-

2.เขียนหมายเลขทีค่ รุภัณฑ์

เขียนเลขครุภัณฑ์ลงในครุภัณฑ์ให้
ครบถ้วนชัดเจน

-

-

เมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์มาแล้ว
ต้องทําการออกเลขครุภัณฑ์ใน
ระบบ ERP

3.จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ลงบัญชีทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่
ครุภัณฑ์
จัดซือ้ ให้เรียบร้อย

-

-

4.เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามทะเบียน

เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามทะเบียน

-

-

การจําหน่ายครุภัณฑ์
1.สํารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็นใน
การใช้งาน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 60-ก.ย. 61
อมลภัสสร ร่วมทอง

ต.ค. 60-ก.ย. 61
อมลภัสสร ร่วมทอง
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

2.รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมด
ความจําเป็นในการใช้งานเพื่อขอ
จําหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปีจัดทํารายงานต่อ
อธิการบดีและฝ่ายบัญชีของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรายงาน สตง.
ต่อไป

-

-

3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย

จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีที่มี
พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพเพื่อ
จําหน่าย

-

-

4.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญ
หายและรายงานให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญ
หายและรายงานให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติจําหน่าย

-

-

5.คณะกรรมการฯ กําหนดราคา
กลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชํารุด สูญหายและรายงานให้
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการ ฯ ร่วมกันพิจารณา
กําหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหายและ
รายงานให้อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ
ขออนุมัติจําหน่ายพัสดุชํารุด ตาม
ระเบียบที่กําหนดโดยวิธีขาย
ทอดตลาด

-

-

-

-

มีการลงจ่ายพัสดุออกจาก
ทะเบียนและรายงานผลการ
จําหน่ายต่ออธิการบดีและ สตง.
ต่อไป

-

-

6.ขออนุมัติจําหน่ายตามระเบียบที่
กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง
ราคา)
7.บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑ์
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

14.งานเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ด้าน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

8.รายงานการจําหน่ายครุภัณฑ์ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่าย
ออกจากบัญชี

รายงานการจําหน่ายครุภัณฑ์ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วันหลังจากลง
จ่ายออกจากบัญชี

-

-

การจําหน่ายวัสดุ
1. สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ
ชํารุด หมดความจําเป็นในการใช้
งาน

จากรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจําปี

-

-

2. ขออนุมัติจําหน่ายตามระเบียบที่
กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง
ราคา)

บันทึกข้อความขออนุมัติ

-

-

3. รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ

รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุ

-

-

1.โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง

ดําเนินงานโครงการได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูง

-

-

2.รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วน

1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
เอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ก่อนทําการเบิกจ่าย
2. การเบิกจ่ายจะต้องถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและ
ระเบียบเงินรายได้

-

-
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 60-ก.ย. 61
อมลภัสสร ร่วมทอง

ต.ค. 60-ก.ย. 61
พจนา ไอยรัตน์

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
-การรายงานทาง
การเงิน (F)
-การปฏิบัติตาม
กฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง( C )

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

3.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย

1. มีการตรวจสอบเอกสาร
ใบสําคัญก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
1. มีการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องและตรงตาม
ระเบียบก่อนทําการบันทึกข้อมูล
ในระบบ
2. มีการสอบทานการบันทึกการ
เบิกจ่ายในระบบERP

-

-

-

-

1. ได้มีการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม
ก่อนทุกครั้ง

-

-

6.จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตาม 1. จัดทําทะเบียนคุมการ
โครงการ
เบิกจ่ายเพื่อให้เบิกเงินเกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้

-

-

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ
หน่วยงาน

-

-

4.จัดทําเอกสารเบิกจ่ายและบันทึก
ข้อมูลในระบบ

5.เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย

15.งาน
ประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน

คณะฯ มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.60
วรฤทัย หาญโชติพันธ์
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

คณะฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

-

3.รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
หน่วยงานให้ผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส

มีการรายงานผลตามแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

-

4.สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อ
หน่วยงาน ปีละ 2 รอบ

มีการจัดทําแบบสอบถามการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
และคณะฯ

-

5.ประเมินความสําเร็จของแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงาน
และรายงานต่อผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบ

มีการประเมินผลตามแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

-

6.นําผลการประเมินตามแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป

มีการรวบรวมผลการประเมินตาม
แผนประชาสัมพันธ์

-

-

2.จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กําหนด
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและตัวชี้วัดของโครงการ
รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานอนุมัติ

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

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

16.งานธุรการและ
สารบรรณ
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ก.ย.-61

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การออกเลข
รับ-ส่งเอกสาร การ
ร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง
รวดเร็ว และ
ครบถ้วน รวมทั้งการ
จัดเก็บเอกสารให้
เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่ง
เอกสารทุกครั้ง

จากการประเมินเอกสาร 60 คนมี
เอกสารไม่ถูกต้อง มีรายละเอียดที่
ต้องแก้ไข คิดเป็น 20%

-

-

2.ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

จากการประเมินการควบคุม
-

-

3.ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรง
ตามรูปแบบหนังสือราชการ

เอกสารมีการตีกลับน้อยลง

4.เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เอกสารทุกฉบับผ่านหัวหน้า
สํานักงาน

5.จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้ม
แยกตามประเภท

สามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว

6.จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ
(จากน้อยไปหามาก)

สามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว

17.งานจัดประชุม
วัตถุประสงค์
1.จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ
เพื่อให้การจัดประชุม สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
ของคณะเทคโนโลยี บรรณ (การจัดประชุม)
อุตสาหกรรมเป็นไป
ตามแผนที่กําหนด

คณะฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 60-ก.ย.61
พัชรินทร์ บุญทศ

ต.ค.60-ก.ย.61
ชญาภา แจ่มใส

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
และเพื่อให้การ
บริหารคณะมีความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

2.แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้
คณะกรรมการฯ ทราบ

คณะฯ ได้ดําเนินการให้
คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา
แผนการประชุม ซึ่งกําหนดไว้ใน
ระเบียบวาระประชุม และแจ้ง
แผนการประชุมตลอดทั้งปีให้
คณะกรรมการฯ ทราบ

ไม่มี

ไม่มี

ต.ค.-60

3.จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้า
ประชุมล่วงหน้า 7 วัน

คณะฯ มีหนังสือเชิญประชุม และ
ดําเนินการจัดส่งเอกสารการ
ประชุมให้ผู้เช้าร่วมประชุมทราบ
ล่วงหน้าภายใน ๗ วัน

ไม่มี

ไม่มี

4.แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7
วัน

คณะฯ ได้ดําเนินการแจ้งมติหลัง
การประชุมให้กับคณะกรรมการฯ
หรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบภายใน ๗
วัน เพื่อมอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามมติที่ประชุมได้ทันตาม
ระยะเวลา

18.งานสรรหา
บุคลากร
วัตถุประสงค์
1.ตรวจสอบอัตรากําลังให้เป็นไป
เพื่อให้การสรรหา
ตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่
บุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด
โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการ

1) คณะมีการทบทวน
อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลังที่
มีอยู่เป็นประจําทุกปี และก่อน
การสรรบุคลากรในแต่ละครั้ง

ต.ค.60-ก.ย.61
ไม่มี

ไม่มี

-

-
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ต.ค.60-ก.ย.61
สุพัสวี โมรากุล

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
(C)

19.งานพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กําหนด/

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

-

2.จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่
ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้
กองบริหารงานบุคคล

2) คณะมีการกําหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ
ทุกครั้งในการขออนุมัติจ้าง
บุคลากร

3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อน
วันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน

3) มีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน

-

-

4.กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร
อย่างน้อย 15 วันทําการ

คณะมีการดําเนินการสรรหา
บุคลากรภายในกําหนดอย่างน้อย
15 วันทําการ

-

-

5.ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้
คณะมีการส่งผลการสอบ/
กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลา สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน
ที่กําหนดในคําสั่งแต่งตั้ง
บุคคล
คณะกรรมการฯ

-

-

1.สํารวจความต้องการ/ความจําเป็น
ในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร

-

-

คณะมีการสํารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองจาก
บุคลากร
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.60
พัสวี โมรากุล

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ตําแหน่งงานที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

20.งานประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประเมิน
การปฏิบัติงานเป็น
ธรรม โปร่งใสและ

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

2.นําความต้อง/ความจําเป็นมา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับ
การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

คณะมีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูง

-

-

3.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด

คณะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรทั้งหมดภายในคณะ

-

-

ต.ค.60-ก.ย.61

4.ติดตามการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะมีการติดตามการนํา
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร

-

-

ก.พ. 61, ส.ค. 61

5.รายงานผลการนํารู้ไปใช้ประโยชน์
ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ดําเนินการรวบรวมแบบการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรทั้งคณะเสนอ
มหาวิทยาลัย

-

-

มี.ค. 61, ก.ย. 61

1.จัดทําบัญชีรายชื่อสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ระบบ ERP

คณะดําเนินการจัดทําบัญชี
รายชื่อการประเมินต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกอง
บริหารงานบุคคล

-

-

57

รอบที่ 1 มี.ค. 61
รอบที่ 2 ก.ย. 61
สุพัสวี โมรากุล

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
(C)

21.งานจัดทําคําขอ
ตั้งงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีงบประมาณ
ใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

2.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP
พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/
ประเมินภาระงาน

ดําเนินการชี้แจงให้บุคลากร
ภายในคณะดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด

-

-

3.ดําเนินการประเมินผลและยืนยัน
ข้อมูลในแบบประเมิน

คณะดําเนินการประเมินผล
และยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

-

-

4.แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดําเนินการ
รับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ
ERP

คณะดําเนินการแจ้งให้
บุคลากรรับทราบผลการประเมิน
ฯ ในระยะเวลาที่กําหนด

-

-

1.จัดทําประมาณการรายรับตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)

1.ผู้บริหารกําหนดกรอบแนว
ทางการจัดทําประมาณการรายรับ
อย่างชัดเจน
2. ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทํา
ประมาณการรายรับตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
เบื้องต้นก่อนนําเสนอผู้บริหาร
พิจารณา
1. เสนอร่างประมาณการรายรับ
ต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา

ไม่มีความเสี่ยง

-

ไม่มีความเสี่ยง

-

2.ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง
ของประมาณการรายรับ (เฉพาะ
หน่วยงานจัดการศึกษา)
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กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1 เม.ย. 61
รอบที่ 2 ต.ค. 61

เม.ย. - มิ.ย. 60
อุบลรัตน์ รุยันต์

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

3.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําปี ให้ครบทุก
โครงการ

1. มีการควบคุมโดยการทบทวน
ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ
ความสอดคล้องของนโยบายกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย ในการจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณและจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ให้กับโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําปี
2. จัดทําแผนงบประมาณระยะ
ปานกลางและแผนงบประมาณ
ประจําปีให้สอดคล้องกับภารกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงานและให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
หน่วยงาน

ไม่มีความเสี่ยง

-

ก.ค. - ส.ค. 60

4.ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําปี

1. ควบคุมโดยการจัดให้มีการ
ประชุมพิจารณาโดยผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาทบทวน หรือยืนยัน
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง
นโยบาย/เป้าหมายของหน่วยงาน
รวมทั้งการปรับผลผลิตและ
จัดลําดับความสําคัญของงาน/
โครงการ ในภาพรวมของ
หน่วยงาน

-
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

5.บันทึกงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มี
การจัดสรรงบประมาณ

1. ควบคุมโดยการนําผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มาบันทึกข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายลงในระบบ ERP

ไม่มีความเสี่ยง

-

6.เสนอคําขอตั้งงบประมาณต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

1. ควบคุมโดยการจัดให้มีการ
ประชุมพิจารณาโดย
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
และผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณาทบทวน
หรือยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอ
ตั้ง นโยบาย/เป้าหมายของ
หน่วยงาน รวมทั้งการปรับผลผลิต
และจัดลําดับความสําคัญของ
งาน/โครงการ ในภาพรวมของ
หน่วยงานก่อนนําส่งมหาวิทยาลัย

ไม่มีความเสี่ยง

-

1. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกําหนดทิศทางองค์กร
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีรวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย

ไม่มีความเสี่ยง

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-60

22.งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานมี
ทิศทางองค์กรที่
ชัดเจนและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้

1.รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก
ของหน่วยงาน
2.วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

มี.ค. - พ.ค. 60
อุบลรัตน์ รุยันต์

60

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

-

3.บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

ภายใน-ภายนอก พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ SWOT

4.จัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีให้
สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย

1. มีการควบคุมโดยการทบทวน
ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ
ความสอดคล้องของนโยบายกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

ไม่มีความเสี่ยง

5.เสนอแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

1. มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปีให้
คณะกรรมการประจําคณะ/
ผู้บริหารคณะเห็นชอบ

ไม่มีความเสี่ยง

-

6.เสนอแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปีที่
ผ่านมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/
ผู้บริหารคณะเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ

ไม่มีความเสี่ยง

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. - ก.ค. 60

61

ส.ค. - ก.ย. 60

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่
7.สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ

การประเมินผลการควบคุม
1. มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
รับทราบผ่านเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มีความเสี่ยง

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.-60

23.งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรายงาน
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผล
การดําเนินงานมี
ความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O

1.ประมวลผลการใช้จ่ายของ
โครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP
ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ
ดําเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ

1. มีการควบคุมโดยการ
ประมวลผลการใช้จ่ายของ
โครงการกิจกรรมย่อยจากระบบ
ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผล
การดําเนินงานของโครงการที่แล้ว
เสร็จลงในระบบ ERP

ไม่มีความเสี่ยง

-

2.บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

1. มีการควบคุมโดยการบันทึกผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป

ไม่มีความเสี่ยง

-
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ต.ค. 60-ก.ย. 61
อุบลรัตน์ รุยันต์

หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

3.ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

1. มีการควบคุมโดยการนําเสนอ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อทราบและพิจารณาผลก่อน
นําส่งมหาวิทยาลัย

ไม่มีความเสี่ยง

-

4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัย
ทราบทุกเดือน

1. มีการควบคุมโดยมีการรายงาน
การเบิกจ่ายในระบบ ERP ให้
ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย
รับทราบเป็นประจําทุกเดือน

ไม่มีความเสี่ยง

-

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

24.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน
ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบ

1.ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน ต่อ
มหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA
online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

ไม่มีความเสี่ยงในการรายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ ต่อมหาวิทยาลัย
ในระบบ CHE QA online ของปี
การศึกษา 2559

2.กําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนปฏิบัติการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ไม่มีความเสี่ยงในการกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ และ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระยะเวลาที่
กําหนด

ต.ค.60
ณฐอร พุทธวงค์
-

-

-

-
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
(C)

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

3.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
และระดับหน่วยงาน

ไม่มีความเสี่ยงในการจัดประชุม
และจัดทําตารางมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ

4.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน

อบรมสร้างควมรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ให้กับอาจารย์ในคณะ

5.รายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
6.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online

รายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan)
ระดับหลักสูตรและระดับ
หน่วยงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ
หัวหน้าสาขาวิชาจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ CHE QA online

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
ธ.ค.-60

-

-

มี.ค.-61
-

-

ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 61
ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย. 61
-

-

มิ.ย.-61
-
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

7.จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามแนวทางและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะจัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 11 - 26 กรกฎาคม 2561

8.รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับ
ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ

นํารายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน

9.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะจัดทํารายงานการประเมิน
(SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึก ตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน
ข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
CHE QA online
10.จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม
แนวทางและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะจัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 29
ส.ค.61

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.-61

-

-

ส.ค.-61

-

-

-

-

ส.ค.-61

-

-

ส.ค.-61
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่
11.รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับคณะ
ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ
ระดับสถาบัน

การประเมินผลการควบคุม
รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับ
คณะ ต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับ
ตรวจประเมินฯ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

-

-

ก.ย.-61

-

-

-

-

25.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและมี
ผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1.จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ไม่มีความเสี่ยงในการทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

2.ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

ไม่มีความเสี่ยงในการผู้บริหาร
ตรวจสอบและลงนามในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

3.จัดทําปฏิทินการถ่ายทอด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน

ไม่มีความเสี่ยงในการ จัดทํา
ปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน

4.จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณของ
หน่วยงาน

ไม่มีความเสี่ยงในการจัดทําคู่มือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ก.ย.60
ณฐอร พุทธวงค์
-

-

-

-
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/งาน
และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-ต.ค. 60

5.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ในระบบติดตามฯ

ไม่มีความเสี่ยงในการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
ในระบบติดตามฯ

-

-

6.ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ลงสู่ระดับบุคคล

ไม่มีความเสี่ยง การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ
บุคคล

-

-

7.สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจง
แนวทางการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

ไม่มีความเสี่ยงในการสร้างความรู้
ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

-

8.ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทุกเดือน

ข้อมูลการติดตามก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการบางตัวชี้วัด ต้องรอ
ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
มหาวิทาลัย

-

-

9. รายงานความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้
มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10.รายงานความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีและรายงานให้
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาทุกไตรมาส

ข้อมูลหลักฐานบางตัวชี้วัดไม่ตรง
กับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
นํารายงานความก้าวหน้าเข้า
คณะกรรมการประจําคณะทุกไตร
มาส

ต.ค.-60

ต.ค. 60-ก.ย. 61
-

-

-

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61
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หมายเหตุ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

70

71

ภาคผนวก 2
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง (FM-RM 01)

72

งาน/วัตถุประสงค์

1.ด้านกลยุทธ์
งาน แผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ที่
ชัดเจนและสามารถนําไปสู่
การปฏิบัติ

ความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส
ระดับ

คําอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

สูงมาก

5

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
บรรลุน้อยกว่า
ร้อยละ 50-59

สูงมาก

5

มีการทบทวนกลยุทธ์
ปีละ 1 ครั้ง

สูง

4

สูง

4

มีการทบทวนกลยุทธ์
ปีละ 2 ครั้ง

ปานกลาง

3

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
บรรลุ
ร้อยละ 60-69
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
บรรลุร้อยละ 70-79

ปานกลาง

3

มีการทบทวนกลยุทธ์
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

น้อย

2

น้อย

2

มีการทบทวนกลยุทธ์
ไตรมาสละ 2 ครั้ง

น้อยมาก

1

น้อยมาก

1

ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ
เป้าหมายเนื่องจาก

กําหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารไม่

การกําหนดกลยุทธ์

ชัดเจน

ของผู้บริหารไม่

เกณฑ์ผลกระทบ

โอกาสที่จะ
เกิด

คําอธิบาย

การดําเนินงานบางยุทธศาสตร์ไม่ ไม่มีการทบทวนกล
ยุทธ์
บรรลุเป้าหมายเนือ่ งจากการ

การดําเนินงานบาง

ชัดเจน

2.ด้านการปฏิบัติงาน

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
กําหนดความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
บรรลุร้อยละ 80-89
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

งาน/วัตถุประสงค์
งานอาคารสถานที่
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

ความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ
หรือได้รับอันตราย
จากการปฏิบัติงาน

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมล/หลักฐานประกอบการ
การเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน

เกณฑ์โอกาส
มีโอกาสเกิดขึ้นทุก
เดือน

เกณฑ์ผลกระทบ

สูงมาก

5

งานที่ปฏิบัตเิ กิดความล่าช้า
กว่าแผนร้อยละ 50

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึ้นทุก 3
เดือน

สูง

4

งานที่ปฏิบัตเิ กิดความล่าช้า
กว่าแผนร้อยละ 40

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นทุก 6
เดือน

ปานกลาง

3

งานที่ปฏิบัตเิ กิดความล่าช้า
กว่าแผนร้อยละ 30

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นทุก 9
เดือน

น้อย

2

งานที่ปฏิบัตเิ กิดความล่าช้า
กว่าแผนร้อยละ 20

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นปีละ 1
ครั้ง

น้อยมาก

1

งานที่ปฏิบัตเิ กิดความล่าช้า
กว่าแผนน้อยกว่าร้อยละ10

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งาน งบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี
งบประมาณใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่เหมาะสม

การรายงานตัวของ
นักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนทําให้
งบประมาณที่ได้รบั
จัดสรรลดลง

จํานวนนักศึกษาลดลง

งบประมาณที่ได้รบั
น้อยกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาร้อยละ 50

งบประมาณที่ได้รบั
น้อยกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาร้อยละ 40

74

สูงมาก

สูง

5

4

การบริหารคณะไม่เป็นไป
ตามแผน มากกว่า ร้อยละ
50

การบริหารคณะไม่เป็นไป
ตามแผน มากกว่า ร้อยละ
40

งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมล/หลักฐานประกอบการ

เกณฑ์โอกาส
งบประมาณที่ได้รบั
น้อยกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาร้อยละ 30
งบประมาณที่ได้รบั
น้อยกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาร้อยละ 20
งบประมาณที่ได้รบั
น้อยกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาร้อยละ 10

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

เกณฑ์ผลกระทบ

3

การบริหารคณะไม่เป็นไป
ตามแผน มากกว่า ร้อยละ
30

ปานกลาง

3

2

การบริหารคณะไม่เป็นไป
ตามแผน มากกว่าร้อยละ
20

น้อย

2

1

การบริหารคณะไม่เป็นไป
ตามแผน น้อยกว่าร้อยละ
10

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

3

เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ 30

ปานกลาง

3

2

เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ 10

น้อย

2

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งาน พัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
จัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบและ
ตรงความต้องการ

การเปลี่ยนแปลง
พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 2560

เปลี่ยน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
2560

มีการดําเนินงานตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ
ร้อยละ 60
มีการดําเนินงานตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ร้อยละ 70
มีการดําเนินงานตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ร้อยละ 80
มีการดําเนินงานตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ร้อยละ 90

75

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

น้อย

เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ 70
เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ 50

งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมล/หลักฐานประกอบการ

เกณฑ์โอกาส
มีการดําเนินงานตาม
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ฉบับใหม่

น้อยมาก

เกณฑ์ผลกระทบ
1

ไม่เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
งาน การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
จัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบและ
ตรงความต้องการ

การเอื้อประโยชน์ตอ่
พวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างโดยคนรู้จักหรือ
มีความสัมพันธ์ท่เี กี่ยวข้องกันทั้ง
ในด้านพฤตินัย และนิตินัย

ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างกับบริษทั พวกพ้อง
ร้อยละ 40-50
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างกับบริษทั พวกพ้อง
ร้อยละ 20-39
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างกับบริษทั พวกพ้อง
ร้อยละ 10-29
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างกับบริษทั พวกพ้อง
ร้อยละ 1-9
ไม่มีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท
พวกพ้อง

76

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

5

4

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จาก
ราคาที่กําหนดไว้
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จาก
ราคาที่กําหนดไว้
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จาก
ราคาที่กําหนดไว้
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากราคา
ที่กําหนดไว้
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามราคาทีก่ ําหนดไว้

ภาคผนวก 3
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

งาน/วัตถุประสงค์

1.ด้านกลยุทธ์
งานแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ที่
ชัดเจนและสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติ

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงเดิม
(ปี 2561)

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น

การดําเนินงานบางยุทธศาสตร์
ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากการ
กําหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารไม่
ชัดเจน

-

การเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน

-

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส
x ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

2.ด้านการปฏิบัติงาน
งานอาคารสถานที่
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
การรายงานตัวของนักศึกษา
งาน งบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนทําให้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณใช้ในการบริหาร
ลดลง
จัดการหน่วยงานที่เหมาะสม

งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การเปลี่ยนแปลง พรบ.
งาน พัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้างและการ
พัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป บริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ตามระเบียบและตรงความ
ต้องการ
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
งาน การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความ
ต้องการ

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงเดิม

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

-

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

ลดความเสี่ยง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง
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