แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

คำนำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ ม ภายใน และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับ หน่ว ยงานของรัฐ รวมทั้ งเกณฑ์ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ตั วบ่ งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทาแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ ก ารประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุดมศึก ษา ประจาปีก ารศึกษา
2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ เกณฑ์ ข้อ ที่ 3 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงาน ”
ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิ เครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของส านั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.
วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งใหม่ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และเพื่ อ ให้ เกิ ด การรับ รู้
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ตามหลั ก การของคณะกรรมการร่ว มของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ 2) ความเสี่ ย งด้ า นการ
ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารจัดการความเสี่ยง จานวน 1 ด้าน 1 ความ
เสี่ยง รายละเอียดดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการ
รับที่กาหนดไว้
กำรควบคุมภำยใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
พร้อมทั้ งจัด ท าแผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายใน คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การ
ปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจานวนงานที่
ควบคุมภายใน ดังนี้
งำน

วัตถุประสงค์

จำนวนกิจกรรมกำร
ควบคุม

1 งานบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

8

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่
ชุมชน

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รจู้ ักของสังคม
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

6

3 งานพัฒนานักวิจัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้
มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

4

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มกี าร
ตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

4

5 งานทานุบารุงศิลปะและ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ

9

งำน

วัตถุประสงค์

จำนวนกิจกรรมกำร
ควบคุม

วัฒนธรรม

บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ
ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

6 งานพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป
ตามระบบ Clearing house และแผนการรับ
นักศึกษาที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

9

8 งานจัดทาแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

4

9 งานจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

8

10 งานพัฒนานักศึกษา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และ
การประกันคุณภาพ

8

7 งานรับนักศึกษา

5

งำน

วัตถุประสงค์

จำนวนกิจกรรมกำร
ควบคุม

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)
11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด
จ้าง
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซือ้ จัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

4

12 งานควบคุมพัสดุ

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้
งาน
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

8

13 งานจาหน่ายพัสดุ

เพื่อจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

11

14 งานเบิกจ่าย

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ด้ำน
-กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)
-กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

6

15 งานประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

7

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การ

2

งำน

วัตถุประสงค์

จำนวนกิจกรรมกำร
ควบคุม

ร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)
17 งานจัดประชุม

เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(การจัดประชุม)
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

3

18 งานสรรหาบุคลากร

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

5

19 งานพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กาหนด/ตาแหน่งงานที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)
20 งานประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม
ราชการ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )
21 งานจัดทาคาขอตั้ง
เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการบริหารจัดการ

5

4

7

งำน

วัตถุประสงค์

จำนวนกิจกรรมกำร
ควบคุม

งบประมาณ

หน่วยงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

22 งานจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจน
และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

7

23 งานรายงานผลการใช้จา่ ย เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
งบประมาณและผลการดาเนินงานมีความ
ดาเนินงาน
ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

4

24 งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
หน่วยงานจัดการศึกษา

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

25 งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

26 งานให้บริการห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กระบวนการ งานให้บริการห้อง ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรดำเนินงำน (O)

11

10

3

งำน

27 การยืม-คืนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์

วัตถุประสงค์

กระบวนการ การยืม-คืนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ วัตถุประสงค์ด้ำน กำร
ดำเนินงำน (O)

จำนวนกิจกรรมกำร
ควบคุม

3

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำรบัญ
สำรบัญภำพ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพืน้ ฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.2.1 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.2 โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.3 โครงสร้างการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
1.3 ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.3.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร

1
1
3
3
4
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
9
10
11
12
12
13
13
14

12
สำรบัญ
1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3.10 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
บทที่ 2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ภำคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคผนวก 2 ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564

หน้ำ
17
19
21
21
22
23
26
31
32

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริห ารราชการต้อ งเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต่อ ภารกิ จของรัฐ ความมี
ประสิท ธิ ภาพ ความคุ้มค่ าในเชิงภารกิ จแห่งรัฐ การลดขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน การลดภารกิจและยุ บ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน มี ผู้ รับ ผิ ดชอบต่ อผลของงานการปรับ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็น อย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติด ตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนด
มาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ รับ บริ ก าร ความคุ้ ม ค่ าในภารกิ จ ทั้ งนี้ ต ามเกณฑ์ วิ ธีก าร และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. วินัย ฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุดมศึก ษา ปี ก ารศึก ษา 2557 ตั วบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ คณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์ ก ารประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) ตัวชีว้ ัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

2
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน

1.2 ข้อมูลพื้นฐำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.2.1 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

3

4

1.2.2 โครงสร้ำงองค์กร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงำนคณบดี
นำงสุริยำภำ โสภณวสุ
(รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนคณบดี)

4

1.2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

5

6
1.2.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรูเ้ พื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
“ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพ เน้นองค์ความรูส้ ู่งานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ
1.2.6 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี
1.2.7 เสำหลัก (Pillar)
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม”
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
1. การพัฒนาภูมปิ ัญญาสู่ชุมชน
2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม
3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยำมคำสำคัญของอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในการใช้อุปกรณ์
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ หรือมีการพัฒนาเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
การเรียนการสอน การทางาน การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ รวมถึง
พฤติกรรมหรือความรูเ้ ท่าทันในการใช้อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีนนั้ ๆ ตลอดจนมีการ
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในทุกๆด้าน
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรูโ้ ดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ ักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น มุ่งทาความดีที่
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เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
(Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning
organization)
นิยำมของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิท ยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิก ภาพ ที่สะท้อน
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์
เป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี แ หล่ งเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ทั น สมั ย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
1.2.11 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
1. การบริการด้วยความเอาใจใส่
2. สร้างสรรค์ด้วยผลงาน
3. พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
6. สร้างคุณลักษณะที่เป็นเลิศ
7. สร้างสมรรถภาพความเชี่ยวชาญ
8. ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.12 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
เพื่อมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
พันธกิ จ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ค ณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พั ฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัม พั นธ์กั บ เครือ ข่ายและขยายการยกย่อ งระดับ นานาชาติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
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1.2.14 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)
รู ป แบบของการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาคื อ รู ป แบบของ SSRU

“SWITCH” and “KEEP” โดยอาศัยหลักการว่า “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้
เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดแี ละมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา”

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ต่อยอดทุนความรู้ และทุนสังคมที่มี
อยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความ
เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม”
เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้

9
1.3 ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนปีท่ผี ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

สำขำวิชำ
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาเคมี
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
14
14
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ
สำขำวิชำ
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาชีววิทยา

ปีกำรศึกษำ 2560
ปกติ พิเศษ รวม

ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

104

-

104

87

-

87

78

-

78

155

-

155

145

-

145

110

-

110

3. สาขาวิชาเคมี

90

-

90

83

-

83

76

-

76

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

108

-

108

94

-

94

45

-

45

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

50

-

50

48

-

48

37

-

37

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

58

-

58

42

-

42

26

-

26

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

190

-

190

181

-

181

141

-

141

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

117

-

117

128

-

128

127

-

127

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

40

-

40

37

-

37

19

-

19

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

228

126

354

336

157

493

338

130

468

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

360

-

360

325

-

325

306

-

306

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

456

74

530

399

60

459

357

57

414

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

370

-

370

459

-

-

430

-

430

61

-

61

98

-

-

125

-

125

15.โครงการพิเศษจัดการเรียนการ
สอนพระภิกษุ สามเณร
รวมทั้งสิ้น

-

114

114

-

110

110

-

153

153

2,489

314

2,803

2,462

327

2,789

2,215

340

2,550
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1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ
สำขำวิชำ
1. สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
อุตสำหกรรม
2. สำขำวิชำชีววิทยำ

ปีกำรศึกษำ 2560
ปกติ พิเศษ รวม
14
14

ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
26
26 25
25

33

-

33

30

-

30

52

-

52

3. สำขำวิชำเคมี

20

-

20

19

-

19

22

-

22

4. สำขำวิชำสถิติประยุกต์

69

-

69

53

-

53

48

-

48

5. สำขำวิชำคณิตศำสตร์
สำรสนเทศ

13

-

13

6

-

6

15

-

15

6. สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์

10

-

10

20

-

20

23

-

23

7. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม

47

-

47

42

-

42

46

-

46

8. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร

23

-

23

27

-

27

24

-

24

9. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

22

-

22

7

-

7

15

-

15

10. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์

30

-

30

38

-

38

33

-

33

11. สำขำวิชำอุตสำหกรรม
อำหำรและบริกำร

44

20

64

44

23

67

33

1

34

12. สำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์

78

30

108

83

9

92

78

2

80

13. สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

100

8

108

114

9

123

104

7

111

14. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำและสุขภำพ
1 5. สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์
16. โครงกำรพิเศำจัดกำรเรียน
กำรสอนพระภิกษุ สำมเณร
รวมทั้งสิ้น

53

-

53

56

-

56

94

-

94

-

64

64

-

45

45

-

19

19

556

122

678

565

86

651

560

29

589
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1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนทำของบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ
2560
4.51
21,195

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4.38

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย
จำนวน ปีงบประมำณ 2561
สำขำวิชำ
ผลงำน นำไปใช้
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
18
18
8
8
2. สาขาวิชาชีววิทยา

ปีกำรศึกษำ
2561
4.67
18,44
6
4.39

ปีงบประมำณ 2562
ผลงำน นำไปใช้
11
11
9
9

ปีกำรศึกษำ
2562
4.71
22,355
4.54

ปีงบประมำณ 2563
ผลงำน นำไปใช้
19
19
5
5

3. สาขาวิชาเคมี

16

16

12

12

10

10

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

9

9

8

8

19

19

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

12

12

13

13

9

9

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

18

18

14

14

10

10

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

33

33

25

25

11

11

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

9

9

12

12

9

9

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

8

8

7

7

22

22

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

28

28

18

28

8

8

12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

17

17

9

9

20

20

13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

24

24

12

12

21

21

14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ
1 5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

12

12

6

6

15

15

16
228

16
228

3
159

3
159

5
183

5
183

13
1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร
จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2561

ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2563

3

4

2

3

4

2

1.3.7 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำขำวิชำ

ปีงบประมำณ
2561
1

ปีงบประมำณ
2562
-

2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาเคมี
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1
1
1
1
2
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

2

1

1

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่วนกลาง)
รวมทั้งสิ้น

3
15

3
12

3
17

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ปีงบประมำณ
2563
1
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1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร
สำยสนับสนุนวิชำกำร
ปีงบประมำณ 2561
หน่วยงำน
บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงิน
และบัญชี
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
โภชนาการ
นักวิชาการพัสดุ
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ดีด

ปีงบประมำณ 2562

ต่ำกว่ำตรี
-

ตรี
10
1
-

โท
3
4
3

ตรี
10
1

โท
5
4
2

รวม
15
4
3

ต่ำกว่ำตรี
-

ตรี
9
1

โท
5
4
2

รวม
14
4
3

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

6
-

1

6
1

-

5
-

1

5
1

-

5
-

1
1

6
1

1

1
1
-

1

2
1
1

1

1
1
-

1
-

2
1
1

1

1
1
-

1
-

2
1
1

-

รวม ต่ำกว่ำตรี
13
1
4
3
-

ปีงบประมำณ 2563

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

พนักงานเก็บ
เอกสาร
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
พนักงานขับรถ

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

คนงาน

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

8

19

13

40

7

19

14

40

7

17

15

40

รวมทั้งสิ้น
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สำยวิชำกำร
ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

สำขำวิชำ

ปีงบประมำณ พ.ศ 2563
โท

เอก

รวม

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

3

3

6

2. สาขาวิชาชีววิทยา

5

2

7

3. สาขาวิชาเคมี

1

8

9

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

3

3

6

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

2

5

7

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

1

6

7

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

8

11

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3

3

6

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

-

5

5

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

9

-

9

12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6

3

9

13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

6

7

14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

6

2

8

15. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

2

3

5

รวมทั้งสิ้น

45

57

102
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ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
ปีงบประมำณ 2561
อ. ผศ. รศ. รวม
3 2 5

ปีงบประมำณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม
4 2 6

ปีงบประมำณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม
4 2 6

8

-

-

8

8

-

-

8

7

-

-

7

3. สาขาวิชาเคมี

7

2

-

9

7

2

-

9

7

2

-

9

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

6

1

-

7

4

1

-

5

5

1

-

6

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ

5

2

-

7

5

1

1

7

5

1

1

7

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

4

2

1

7

3

2

2

7

3

2

2

7

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

3

5

3

11

2

6

3

11

-

8

3

11

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

6

1

-

7

6

1

-

7

6

-

-

6

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2

3

-

5

2

3

-

5

1

4

-

5

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10

-

-

10

10

-

-

10

9

-

-

9

11. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

4

3

1

8

5

3

1

9

4

3

2

9

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

3

-

8

5

3

-

8

3

4

-

7

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ
14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

7

-

-

7

7

-

-

7

8

-

-

8

4
74

1
25

5

5
104

4
72

1 25 7

5
104

4
66

1
28

8

5
102

สำขำวิชำ
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาชีววิทยา

17
1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ปีการศึก ษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จานวน 13ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก
รายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบ
ที่

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
I
P
O

จำนวน
ตัวบ่งชี้

1

6

2

3

3

1

1.2,1.3,1.4
(4.31)
2.2
(5.00)
-

4

1

-

5

2

-

คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

4.49
ระดับดี

1.5,1.6
(5.00)
2.1
(5.00
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1,5.2
(5.00)
5.00
ร ะ ดั บ ดี
มาก

คะแนน
เฉลี่ย

ผลกำรประเมิน
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

1.1
(3.55)
2.3
(5.00)
-

4.42

การดาเนินงานระดับดี

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.28
ระดับดี

4.73

การดาเนินงานระดับดีมาก

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(10) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้

สรุปการรายงานตัวเข้า
ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึกษา 2563 จากแผน
รับนักศึกษา 510 คน

1

2

2

ระดับความเสีย่ ง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสีย่ ง

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

2

(8) กิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง

ผลกระทบ

2

ระดับความเสีย่ ง

20 เสีย่ งสูงมาก

คแนน(L x I)

โอกาส

4

ผลกระทบ

5

คแนน(L x I)

โอกาส

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสีย่ ง

(6) ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้

ระดับความเสีย่ ง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(10) ผูก้ ากับ
ดูแล/ผูร้ ับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
P

จานวนนักศึกษาทีร่ บั ใหม่ไม่เป็นไปตาม จานวนนักศึกษาทีร่ บั เข้าใหม่ ปีการศึกษา
แผนการรับทีก่ าหนดไว้
2562รับสมัคร จากข้อมูล แผนรับ 635
คน รับได้ 520 คน คิดเป็นร้อยละ 82
ต่ากว่าแผนiรับนักศึกษา 18 % โดยมี
แนวโน้มของการรับนักศึกษาลดลง 2 ปี
ต่อเนือ่ ง

4 ความเสีย่ งน้อย

การ
หลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ ง

1. การทาหลักสูตรใหม่ สาหรับการรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 จานวน 2 หลักสูตรใหม่โดยมี 1)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม
ชีวภาพ

2.1 การปรับแผนรับนักศึกษาใหม่ ตามหลักสูตร โดย
คานวณความเป็นไปได้ในการับสมัคร ได้เสนอแผนรับใหม่
ทีล่ ดลง ปีการศึกษา 2563
2.2 การงดรับนักศึกษาของบางสาขาวิชาทีร่ บั นักศึกษาได้
ต่ากว่า 10 คน ปีการศึกษา 2563

1. การจัดทาหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2563 จานวน 2
หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาสิง่ แวดล้อม และ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม
ชีวภาพ ผ่านการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย ในครั้งที่
9/2562 วันที่ 25 กันยายน 2563

*มีจานวนผูร้ ายงานตัวเข้า
ศึกษาทัง้ หมด 598 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดาเนินการ ดังนี้ ซึง่ เปรียบเทียบกับแผนรับ
2.1 การปรับแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากเดิม นักศึกษา คิดเป็น 117.25 %
ในปี 2562 จานวน 635 คน ปรับเป็นการรับจานวน
นักศึกษาเท่ากับ 510 คน
** มีจานวนผูร้ ายงานตัว
2.2 การงดรับนักศึกษาของแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา เข้าศึกษามากกว่าแผนรับ
2563 จานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษา 88 คน
สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
และสาขาวิชาฟิสกิ ส์ประยุกต์

3. การทาเผยแพร่ คลิบวีดโี อ คลิปกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ลงในสังคมโชเชียล

3. ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้การรวบรวมสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ทด่ี าเนินการแล้ว คือ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาลงใน Facebook youtube
เว็บไซต์คณะฯ เรียบร้อยแล้ว

4. การออกประชาสัมพันธ์สาขาวิชาตามโรงเรียนต่างๆ
รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษา ตาม
โรงเรียนต่างๆ ทัง้ กรุงเทพและปริมณฑล

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์รว่ มกับฝ่ายบริการการศึกษาออก
ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาในการรับนักศึกษา
ใหม่ ตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ คือ
1. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2562
2. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2563
3. โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2563
4. โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2563
5. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการเปิด
บ้านสวนสุนันทารับสมาชิกใหม่ Open House 2019 จัดเมื่อ
วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีผ่ า่ นมา

ความเสีย่ ง
น้อยมาก

ผูก้ ากับดูแล :
คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
ผูร้ บั ผิดชอบ :
นายวรงค์ ชื่นครุฑ
นางสาวรดาศา
โพธิ์จาด
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(10) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้

1

1

1

1

1

1

ระดับความเสีย่ ง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

(8) กิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง
(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสีย่ ง

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

โอกาส

(6) ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสีย่ ง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(10) ผูก้ ากับ
ดูแล/ผูร้ ับผิดชอบ

ความเสีย่ ง
น้อยมาก

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผูร้ บั ผิดชอบ :
ว่าทีร่ อ้ ยตรี
พัฒน์พงษ์ คาใส

5. การสร้างความผูกพัน ให้ความรู้เกีย่ วกับการเรียนคณะ ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสร้างกลุม่ ไลน์สาหรับ สร้างกลุม่ ไลน์สาหรับผูส้ มัครคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2563
ผูส้ มัครคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2563
ในทุกๆ รอบการสมัครสอบ ตัง้ แต่ รอบที่ 1 จนถึง รอบที่ 5
โดยมีการดาเนินการไลน์ คือ
***ดังนัน้ จึงทาให้ผทู้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกนักศึกษา ไม่สละ
1. แจ้งกาหนดการและรายละเอียดของการสมัครและ
สิทธิ์ และยืนยันทีเ่ ข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และ
การสอบคัดเลือกแต่ละรอบ รวมถึงการรายงานผลเข้า
เทคโนโลยี มีเพิ่มมากขึ้น
ศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางของการสร้างความสัมพันธ์และ
ความผูกพันระหว่างผูส้ มัครกับรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา
3. ใช้แจ้งกิจกรรมต่างๆ และการให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น
สาหรับการเรียนการสอนในคณะฯ

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )
P ไฟฟ้าดับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา
เกิดเหตุฟ้าดับมากกว่า4 ครังต่อปี

5

4
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เสีย่ งสูงมาก

1

1

1

ความเสีย่ งน้อย
มาก

การลดความ 1. จัดทาคาของบประมาณจัดซือ้ เครื่อง
เสีย่ ง
สารองไฟฟ้า

ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึง่ ล่วงมา 6เดือน
แล้วนัน้ เกิดไฟดับทีค่ ณะ
2. ดาเนินการจัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า
งานอาคารและสถานทีด่ าเนินการขออนุมัตจิ ัดซือ้ เครื่อง
วิทยาศาสตร์และ
สารองไฟฟ้าตามบันทึกข้อความที่ วท.3253.1
เทคโนโลยีเพียง 1 ครั้งและ
ไม่ได้แจ้งเกีย่ วกับความ
เสียหายต่อข้อมูล
3. ดาเนินการติดตัง้ เครื่องสารองไฟฟ้า
งานอาคารและสถานทีด่ าเนินการติดตัง้ เครื่องสารองไฟฟ้า
เอกสารอิเล็กทรอนิคและ
ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทงั้ หมดเรียบร้อย
เครื่องมีวิทยาศาสตร์แต่
4. ตรวสอบอุปกรณ์การใช้งานทีก่ อ่ ให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็น งานอาคารและสถานทีด่ าเนินการตรวสอบอุปกรณ์การใช้ อย่างได ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากอุป
กรณืต่างๆมีการติดตัง้
ระยะ
งานทีก่ อ่ ให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นระยะ
เครื่องสารองไฟฟ้า
5.ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

P

การเกิดเหตุอัคคีภัย

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนก่อให้เกิดเพลิง
ไหม้ สานักงานอธิการบดี ใน
ปีงบประมาณ 2562

5

4 20 เสีย่ งสูงมาก

1

1

1

ความเสีย่ งน้อย
มาก

การลดความ 1.จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เสีย่ ง

2.สือ่ สารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้
บุคลากร รับทราบ

งานอาคารและสถานทีด่ าเนินการจัดทาคาของบประมาณ
จัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้าจานวน 145 เครื่อง

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีผ่ ่านมามีเหตุไฟฟ้าดับซึ่งเกิด
จากสาเหตุภายนอกและส่งผลกระทบให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกิดไฟฟ้าดับ แต่ทงั้ นี้จากเหตุไฟฟ้าดับดังกล่าวไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของข้อมูล เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและเครื่องมีวทิ ยาศาสตร์
แต่อย่างใด
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการจัดทา คณะวิทยาศาสตร์และ
แผนป้องกันอัคคีภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมีแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย รวมไป
ถึงมาตรการป้องกัน
อัคคีภัยอย่างเป็นรูปธรรม
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการตาม
พร้อมทัง้ บุคลากรและ
แผนป้องกันอัคคีภัยพร้อมเผยแพร่แผนป้องกันและระงับ
นักศึกษามีความรู้ความ
อัคคีภัยให้บุคลากรทราบผ่านการประชุมชี้แจงระดับคณะ
เข้าใจในการปฏิบัตติ น
เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
หากเกิดเหตุอัคคีภัย ไม่
หากเกิดเหตุอัคคีภัย และเน้นย้าให้บุคลากรมีการ
เกิดความตืน่ ตระหนก
ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานพร้อมทัง้ ออก
มาตรการเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ให้ปฏิตามเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ความเสีย่ ง
น้อยมาก
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3. ประชาสัมพันธ์อนื่ ๆ แจ้งเวียน ให้บุคลากรตระหนักถึง
เหตุเกีย่ วกับการเกิดเหตุอัคคีภัย

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการจัดทา
แผนป้องกันอัคคีภัยพร้อมเผยแพร่แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้บุคลากรทราบ รวมถึงส่งบุคลากรเข้ารวม
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีการซ้อมดับเพลิง
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ทีผ่ ่านมา

4.ดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

4. มีการดาเนินการตามแผนเป็นระยะและมีการเน้นย้าให้
มีการเฝ้าระวังตลอดเวลา

5.ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

5. จากแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงมาตรการ
ป้องกันอัคคีภัยนั้นประกอบกับมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ให้มีการให้ความรู้ โดยวิทยากร
จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สถานีดบั เพลิงสามเสน เพิม่
ความเข้าใจในการปฏิบัตติ น หากเกิดเหตุอัคคีภัย ช่วยไม่เกิด
ความตืน่ ตระหนก และทัง้ นี้ในปีงบประมาณ 2563 ทีผ่ ่านมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น

(10) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้

ระดับความเสีย่ ง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

(8) กิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง
(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสีย่ ง

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

โอกาส

(6) ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ ง

คแนน(L x I)

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสีย่ ง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(10) ผูก้ ากับ
ดูแล/ผูร้ ับผิดชอบ
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บทที่ 2
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผล
การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม ได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริห ารความเสี่ย งและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบั ติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมิน ผลการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในจะดาเนิน การอย่างเหมาะสม
สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้ วัดควำมสำเร็จ และ
ค่ำเป้ำหมำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่า
เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานบริ ห าร 1.1 ร้อยละของประเด็นความ
จั ด การกับ ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใน เสี่ ย งที่ ได้ รับ การควบคุม และ
ระดับที่ยอมรับได้
ลดระดับ ความเสี่ยงเทีย บกับ
ประเด็น ความเสี่ ยงทั้ งหมดที่
กาหนดขึ้นต่อปี
2. แผนกำรควบคุมภำยใน
2.1 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า 2.1 ร้ อ ยละของงานที่ มี ก าร
การด าเนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ด าเนิ น การตามจุ ด ควบคุม ที่
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กาหนด

ค่ำเป้ำหมำย

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน

ร้อยละ 100

พิจารณาจากความเสี่ยงที่ ได้รับ
การควบคุม และลดระดั บ ความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ 100

พิ จ ารณาจากจ านวนของงานที่
ด าเนิ น การควบคุ ม ภายในตาม
ภาระงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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2.3 ปฏิทินกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ป ระจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัน/เดือน/ปี
มิ.ย. 63

ผลลัพธ์/ผลผลิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

จั ดทำ (ร่ า ง) แผนบริ ห ารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

มิ.ย.-ต.ค.63

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563

3

เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุ ม ภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อ คณะกรรมการ
บริหาร/อานวยการ/ คณะกรรมการ
สูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุ ม ภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ
กอง นโยบายและแผน

ก.ย.63

แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการ ค
ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความ
เห็นชอบ

16 ต.ค. 63

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

4

5

เผยแพร่ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
และควบคุ มภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

ดาเนินการตามแผนบริหารความ
ต.ค.63 - ก.ย.64
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ลำดับ
กิจกรรม
7 ติดตามผลการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัน/เดือน/ปี

ผลลัพธ์/ผลผลิต
ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ
6 และ 12 เดือน

7.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
7.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)
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มี.ค. 64
ก.ย. 64

- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4
1 และ ปค. 5)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อคณะกรรมการบริหาร/
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด
ของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และ
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มีมติจ ากคณะกรรมการบริ ห าร/
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด
ของหน่วยงาน

8.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
8.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4
1 และ ปค. 5)

มี.ค. 64
ก.ย. 64

25
ลำดับ
กิจกรรม
9 จั ดส่ งรายงานผลการดำ เนิ น งาน
ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
ควบคุ ม ภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564ให้กับกอง
นโยบายและแผน
9.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
9.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค. 5)
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11

- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4
1 และ ปค. 5)
นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
การดำเ นิ นงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในม า
ปรับปรุง
เผยแพร่รายงานผลการดำ เนินงาน
ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและ ค
ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
ประชาคมทราบ

วัน/เดือน/ปี

ผลลัพธ์/ผลผลิต
รายงานผลการดำ เนิ น งานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 6 และ 12 เดือน

15 มี.ค.64
15 ก.ย.64

ก.ย.63

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ก.ย.63

ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.4 ขั้น ตอนกำรปฏิบั ติต ำมแผนกำรบริห ำรควำมเสี่ย งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ 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) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นาแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา
และอุ ป สรรคของการด าเนิ น การตามโครงการ ซึ่ ง สั ญ ญาณบ่ ง ชี้อั น จะน าไปสู่ ค วามเสี่ ย งที่ โครงการไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม
เนื่ อ งจ า ก ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งส ถ าน ก า ร ณ์ เห ตุ ก า รณ์ ภ า ย น อ ก ส่ งผ ล ต่ อ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ก า ห น ด ไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ท่ขี าดการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ
กับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ ย งด้า นทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารสถานที่ )
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จา่ ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณ าปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การประเมิ น ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย งโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในได้กาหนดเกณฑ์ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง
สามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท
ความเสี่ย งซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในของมหาวิท ยาลั ยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง
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2.3 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การน าความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสีย่ งที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อ ย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ม หาวิท ยาลั ยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพ ยากรได้อ ย่างถูกต้อ งภายใต้
งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับ ของความเสี่ยงที่เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย งและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x
ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ( Likelihood x Impact) ซึ่ ง จั ด แ บ่ ง เ ป็ น
5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
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Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสีย่ งทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง
หลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ซึ่ งไม่ ต้ อ งด าเนิ น การใดๆ เช่น กรณี ที่ มีค วามเสี่ย งในระดั บ ไม่รุน แรงและไม่คุ้ ม ค่ าที่ จ ะ
ดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดาเนินงานหรือ
กิจ กรรมที่ก่ อ ให้ เกิด ความเสี่ย งนั้น การเปลี่ย นแปลงวั ต ถุป ระสงค์ในการด าเนิน งาน การลดขนาดของงานที่จ ะ
ดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่ นได้ เช่น การท าประกันภั ย /ประกันทรัพ ย์สิน กับ บริษัท ประกัน การจ้างบุ คคล ภายนอกหรือการจ้างบริษั ท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
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เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้ าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพีย งพอเหมาะสมมีป ระสิท ธิภาพประสิท ธิผล และมีการปฏิบั ติจ ริง
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 3
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. จานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอทาให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการ
ตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีช่ือเสียง
กว่า
6.สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีการแข่งขันกันมากขึน้ (T:61)

โอกำสทีจ่ ะ
ระดับ
เกิด

คำอธิบำย

ผลกระทบ

ระดับ

5

4

20

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุกๆ ปีการศึกษา

สูงมาก

5

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 2 ปีการศึกษา

สูง

4

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 16- 20

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 3 ปีการศึกษา

ปานกลาง

3

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 4 ปีการศึกษา

น้อย

2

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 5 ปีการศึกษา

น้อยมาก

1

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

ระดับควำมเสี่ยง

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

1.1 จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่
กาหนดไว้

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

1.ด้ำนกลยุทธ์
P

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกำส

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

ความ
เสี่ยงสูง
มาก
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บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม
ระยะเวลาแล้วเสร็จ

1. งานบริการวิชาการแก่ เพื่อให้การบริการวิชาการ 1) มีส่วนร่วมในการกาหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย
ชุมชนและท้องถิ่น
ตรงตามต้องการของชุมชน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น
2) สารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ด้าน การ
3) นาผลการสารวจความต้องการมาจัดทาแผนการบริการ
ดาเนินงาน (O)
วิชาการประจาปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ

1 พ.ย. 2563

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

1 ธ.ค. 2563

4) จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีและแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย

1 ธ.ค. 2563

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ครบถ้วน

1 ธ.ค.63 - 30 ส.ค.64
1 ต.ค.63 - 30 ส.ค.64

7) ประเมินผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจา
คณะ/วิทยาลัยพิจารณา
8) นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัยมา
พัฒนาและปรับปรุงในการทาแผนบริการวิชาการในปีถัดไป

1 ก.ค. - 30 ส.ค.64
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วัตถุประสงค์

2. งานบริการศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่
สู่ชุมชน
รู้จักของสังคม

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

3. งานพัฒนานักวิจัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในการ
เขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นในแหล่งเรียนรู้

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1 ม.ค. 64

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน

1 ม.ค. - 31 มี.ค.64

3) นาฐานความรู/้ องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
5) รายงานผลการดาเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ครบถ้วน

1 ม.ค. - 31 มี.ค.64

6) นาองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
1) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน

1 ม.ค. - 31 มี.ค.64
31 มี.ค. - 30 เม.ย.64

31 มี.ค. - 31 สิ.ค.64
1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนด
3) อาจารย์ประจาของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 - ก.ย.63

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กาหนดได้ครบถ้วน
4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)
2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนาเสนอและวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ
3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4) รายงานและสรุปผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
กาหนดได้ครบถ้วน
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5. งานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นความสาคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
หน่วยงาน

ก.ค.-ส.ค.63

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2) กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
3) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
กาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการและได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
4) ดาเนินการจัดโครงการ

ส.ค.63 - มิ.ย. 64

5) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการทุกโครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ส.ค.63 - มิ.ย. 64

6) รายงานผลการดาเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
การด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง

ธ.ค 64 , มิ.ย. 64

7) เผยแพร่กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
ประชาคมทราบ

ส.ค. 63 - มิ.ย. 64
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

8) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบ

มิ.ย.-64

9) นาผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
6.งานพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม 1) สารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อ
หลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ นามาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ได้รับการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไป
ตามคู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
การอุดมศึกษา
ภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ
เกี่ยวข้อง ( C )
4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริการการศึกษา

6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเปิดทาการสอน 6 เดือน
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7. งานรับนักศึกษา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
9) จัดทาเล่มมหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า 1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภา
ศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ วิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.- ส.ค. 63

ฝ่ายบริการการศึกษา

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)
2) กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการ
การศึกษา
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ
4) สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัย

ก.ย.-63
ต.ค.63 - พ.ค 64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 มี.ค 64
รอบที่ 3 และรอบที่ 4
พ.ค. 64
รอบที่ 5 มิ.ย. 64

5) ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาเทียบกัน
แผนรับนักศึกษาประจาปี

พ.ค.-ก.ค. 64
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8. งานจัดทาแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร

9. งานจัดการเรียนการ
สอน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้แผนการเรียน
เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาว่าด้วยการจัด
การศึกษาวัตถุประสงค์
ด้าน การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

1) สาขาวิชาจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
เงื่อนไขของคาอธิบายรายวิชา
3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจา
คณะเห็นชอบ

ธ.ค. 63 -ก.พ. 64

ฝ่ายบริการการศึกษา

4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้
กองบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ก.พ.-64

เพื่อให้การจัดการเรียนการ 1) จัดทา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
สอนมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
2) จัดทาเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบ
ดาเนินงาน (O)
เรียน
3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กาหนด

ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 10 ก.ค. 63 ฝ่ายบริการการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 1 ธ.ค.63
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ ก.ค.-.
พ.ย. 63
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ ม.ค.พ.ค. 64

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. พ.ย. 63
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ มี.ค.เม.ย. 64

5) จัดทา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ธ.ค. 63
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 พ.ค.
64

6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

พ.ค.-64

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุก ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. 63
รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ มี.ค. 64

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ ธ.ค. 63
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ เม.ย.64

10. งานพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน

ก.ค.-63

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

วัตถุประสงค์ด้าน การ 2) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ดาเนินงาน (O)
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ส.ค.-63

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

ส.ค.-63

4) จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
5) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ

ส.ค. 63 - มิ.ย. 64
ส.ค. 63 - มิ.ย. 65

6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง
7) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
8) นาผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษามาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
11.งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การ 1) สารวจพัสดุเป็นประจาทุกเดือน
จัดจ้าง (โดยวิธี
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
เฉพาะเจาะจง)
ระเบียบและตรงความ
ต้องการ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 63 , มิ.ย. 64
มิ.ย.-64
มิ.ย.-64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ายคลังและพัสดุ
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ายคลังและพัสดุ

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จานวน 2 ร้านค้าขึ้นไป

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วงเงินเกิน 100,000 คกก. จานวน 3 คน
วงเงินไม่เกิน 10,0000 คกก. จานวน 1 คน
4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
12. งานควบคุมพัสดุ

เพื่อควบคุมและเก็บรักษา การควบคุมวัสดุ
พัสดุให้พร้อมใช้งาน
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจาเดือนและประจาปีงบประมาณ
การควบคุมครุภัณฑ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์
3) จัดทาทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
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13. งานจาหน่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อจาหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
การจาหน่ายครุภัณฑ์

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ายคลังและพัสดุ

1) สารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหาย หมดความ
จาเป็นในการใช้งาน
2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหาย หมด
ความจาเป็นในการใช้งานเพื่อขอจาหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญ
หายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
5) คณะกรรมการฯ กาหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
6) ขออนุมัติจาหน่ายตามระเบียบที่กาหนด (วิธีขายทอดตลาด/
วิธีตกลงราคา)
7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
8) รายงานการจาหน่ายครุภัณฑ์ให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
การจาหน่ายวัสดุ

14. งานเบิกจ่าย

1) สารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชารุด หมดความจาเป็นในการ
ใช้งาน
2) ขออนุมัติจาหน่ายตามระเบียบที่กาหนด (วิธีขายทอดตลาด/
วิธีตกลงราคา)
3) รายงานการจาหน่ายเศษวัสดุให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง 1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
- ระเบียบเงินรายได้
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
วัตถุประสงค์ด้าน
- การรายงานทางการเงิน
(F)
- การปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง( C )

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ายคลังและพัสดุ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ายคลังและพัสดุ

- กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- กรณีเงินรายได้เบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้
4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP
5) อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน
6) จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ

43

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

15. งานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี 1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม/ประชุมจาก
ความถูกต้องและรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
2) คัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมีความสาคัญต่อหน่วยงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดาเนินงาน (O)

16. งานธุรการและสาร เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง
บรรณ
เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว
ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณและสามารถ
ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว

3) ลงพื้นที่เพื่อทาข่าวก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที
4) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H
5) ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว
6) เสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่
7) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลข
รับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง
2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กาหนด

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

17. งานจัดประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ว่าด้วยเรื่องการ
จัดประชุม

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ธ.ค.-63

(คณะกรรมการประจา
หน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

2) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน

ม.ค.-ก.ย. 64

18. งานสรรหาบุคลากร

3) จัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติหลังการประชุมภายใน
7 วัน
เพื่อให้การสรรหาบุคลากร 1) ตรวจสอบอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
เป็นไปตามระเบียบที่
กาหนด โปรงใส่ ตรวจสอบ
ได้
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

ต.ค.63 - ก.ย.64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบ
สัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5
วัน
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19. งานพัฒนาบุคลากร

20. งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

4) กาหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15 วันทาการ
5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อให้บุคลากรได้รับการ 1) สารวจความต้องการ/ความจาเป็นในการพัฒนาตนเองจาก
พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ บุคลากร
ที่กาหนด/ตาแหน่งงานที่ 2) นาความต้อง/ความจาเป็นมาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและ
เหมาะสมวัตถุประสงค์ด้าน ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
การดาเนินงาน (O)
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่
กาหนด
4) ติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง
5) รายงานผลการนารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้
มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้การประเมินการ
1) จัดทาบัญชีรายชี่อสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติงานเป็นธรรม
ในระบบ ERP
โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/
ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.-63

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มิ.ย.-63
ต.ค.63 - ก.ย.64
ก.พ. 64, ส.ค. 64
มี.ค. 64, ก.ย. 64
รอบที่ 1 มี.ค. 64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รอบที่ 2 ก.ย. 64
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

3) ดาเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดาเนินการรับทราบผลการประเมินฯ
ในระบบ ERP
21. งานจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ

เพื่อการดาเนินการบริหาร 1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
งบประมาณ ในการขอรับ เบือ้ งต้น งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยัง
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสานักงานคณบดี
รั2)บทราบและด
นการจัอดงการเบื
ทาข้อมู้อลงต้น งบลงทุน จากทุกภาค
จากรัฐบาลเป็นไปด้วย
รวบรวมข้อมูาเนิ
ลความต้

รอบที่ 1 เม.ย. 64
รอบที่ 2 ต.ค. 64
ต.ค 63 - ธ.ค. 63

แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ความเรียบร้อย สอดคล้อง ส่วนของคณะ เพื่อจัดทาแผนความต้องการเบื้องต้น งบลงทุน
กับแนวทางการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคณะ นาข้อมูลเสนอ
และปฏิทินการดาเนินงาน ผู้บริหารคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ©
3) นาแผนความต้องการเบื้องต้น งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เสนอให้รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) ดาเนินการปรับแก้ไขแผนความต้องการเบื้องต้น งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของรอง
คณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. 64 - ส.ค. 64

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

5) นาแผนความต้องการเบื้องต้น งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เสนอให้รองคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6) ดาเนินการปรับแก้ไขแผนความต้องการเบื้องต้น งบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของรอง
คณบดี
7) นาแผนความต้องการเบื้องต้น งบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปนั้น
22. งานจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง 1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน
องค์กรที่ชัดเจนและ
2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ 3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ดาเนินงาน (O)
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้
สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานให้รับรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

48

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

23. งานรายงานผลการใช้ เพื่อเป็นการติดตาม
1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
จ่ายงบประมาณและผล ความก้าวหน้าการใช้จ่าย ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดาเนินงานของโครงการที่
การดาเนินงาน
และผลการปฏิบัติงานตาม แล้วเสร็จ

แผนงานที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)
24. งานประกันคุณภาพ เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
1) ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา

ต.ค.-63

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

2) กาหนดนโยบายและจัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับ
หลักสูตร และระดับหน่วยงาน

ธ.ค.-63
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.-64

5) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online
7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ภาคการศึกษาที่ 1
ธ.ค. 62
ภาคการศึกษาที่ 2
พ.ค. 64

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจ
ประเมินฯ ระดับคณะ

ส.ค.-64

9) จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน
พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online

ส.ค.-64

10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม
แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ส.ค.-64

มิ.ย.-64
ก.ค.-64
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งาน

25.งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจ
ประเมินฯ ระดับสถาบัน

ก.ย.-64

1) จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ต.ค.-63

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
3) จัดทาปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหน่วยงาน
4) จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณของหน่วยงาน
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนน ในระบบติดตามฯ
6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ต.ค.-63
ต.ค. 63
ต.ค.-63
ต.ค.-63
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งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีและรายงานให้คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

ธ.ค.63, มี.ค.64
มิ.ย.64, ก.ย. 64

26. งานให้บริการห้อง
เพื่อสร้างแนวทาง
1) มีระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และมาตรการในการจัดทา ทดลอง และระเบียบการแต่งตัวในการใช้ห้องปฏิบัติการทดลอง
ความปลอดภัยในห้อง
2) มีชุดป้องกันอันตราย และชุดปฐมพยาบาลประจา
ปฏิบัติการทดลอง
ห้องปฏิบัติการทดลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์

3) มีการกาหนดปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน
27. การยืม-คืนอุปกรณ์ เพื่อให้งานการยืม-คืน
โสตทัศนูปกรณ์
อุปกรณ์ โสต ทัศนูปกรณ์
มีประสิทธิภาพและพึง
พอใจผู้ให้บริการ

1) จัดหาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) ดาเนินการจัดซ่อม บารุงอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
3) เสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตใจในการบริการที่ดี
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ ๒๗๕.๑/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
___________________________
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
ในเปนไปอยางตอเนื่อง ตามหลัก เกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดซึ่ง
สงผลตอการดําเนินงานตาม พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม รวมทั้งเกณฑการประเมิน "คุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสํา
นักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดยอยที่ ๑๐.๑
การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอ ๐๓๖ กําหนด ใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติหนาที่และ ขอ ๐๓๗ กําหนดใหสวน ราชการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แหงพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ
ตะปนตา
๒. อาจารย ดร. ชินวัฒน

ศาสนนันทน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๒. ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย

โทวิชา

กรรมการ

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา
๔. อาจารย ดร.วัฒนา
๕. อาจารยธนขวัญ

อาชายุทธการ
พันธุพืช
บุษบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖. อาจารย ดร. ชูเกียรติ
๖. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค
๗. อาจารย ดร.กิตติคุณ

ผุดพรมราช
สังวาระนที
มีทองจันทร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๘. รองศาสตราจารยศิวพันธ
๙. นางสุริยาภา
๑๐.นางสาวสุมิตรา

ชูอินทร
โสภณวสุ
พรหมขุนทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหนาที่ดังนี้
๑. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ แกคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน
๓. กํากับติดตามและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑. อาจารย ดร.ชินวัฒน
๒. นางสุริยาภา
๓. นางสาวรดาศา

ศาสนนันทน
โสภณวสุ
โพธิ์จาด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

๔. นายวรงค
๕. นางกอบกูล
๖. นางทิฆัมพร

ชื่นครุฑ
ขําสุวรรณ
อิสริยอนันต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗. นางสาวทัศนียา
๘. นางสาวนภาพร
๙. นางนวลศรี

มีเปยมสมบูรณ กรรมการ
ทองรัตนชาติ กรรมการ
แมนรักษ
กรรมการ

๑๐. นายอําพร
๑๑. นางสาวจีรนันท
๑๒. นายอิทธิเชษฐ

ชิราพฤกษ
ปตตพงษ
กาฬสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓. นางสาวโยษิตา
๑๔. นางมาลี

ดีไพร
ทองพิมพ

กรรมการ
กรรมการ

๑๕. นางสาวปาณิสรา

นิตุธร

กรรมการ

๑๖. นางสาวธนัญพร
๑๗. วาที่ร.ต.พัฒนพงษ
๑๘. นางสาววิภาวดี

คงขาว
คําใส
วงศพุฒิเลิศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๙. นางสาวเมลานี
๒๐. นางสาวเสาวลักษณ
๒๑. นายศุภพล

อุระสนิท
กรรมการ
อุดมเจริญพรผล กรรมการ
คําชื่น
กรรมการ

๒๒. นางสาววรากร
๒๓. นางสาวสุภัสสร
๒๔. นางสาวพิลาวรรณ

โฉมโสภา
ฉิมเฉิด
กองทองนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๕. นางสาวทิวา
๒๖. นายกิตติศักดิ์
๒๗. นายไกรวุธ

ศักดิ์ศรี
ภูอมร
สุขสวาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๘. นางสาวสวาท
๒๙. นางสาววิรงรอง
๓๐. นายขจรวงศ

พินิจผล
ทําโย
ศรีวารีรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓๑. นายเทวาพล
๓๒. นายปวิตร
๓๓. นางสาวกชกร

ณ ตะวัน
คงประเสริฐ
ชิราพฤกษณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓๔. นางสาวอริศรา
๓๕. นายพงศธร
๓๖. นายนฤดม

สิทธิ์ศักดิ์
กรรมการ
ผลพัฒนสกุลชัย กรรมการ
จิ๋วประดิษฐกุล กรรมการ

๓๗. นางสาวสุมิตรา
๔๐. นายศุภกิจ

พรหมขุนทอง กรรมการและเลขานุการ
ขจรกิตติมศักดิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีหนาที่ดังนี้
๑. ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และครอบคลุม
บริบทในการวิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การ
เงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบัง
คับ และดานการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริต
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเครา
ะหและระบุ ปจจัยเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
๔. ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
๕. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม
ภายใน
๖. รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
อํานวยการ หนวยงานหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
๗. นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป
๘. อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตบัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาคผนวกที่ 2
ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ระบุควำมเสี่ยง และประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดับ

คำอธิบำย

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุกๆ ปีการศึกษา

สูงมาก

5

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ
21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 2 ปีการศึกษา

สูง

4

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ
16- 20

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 3 ปีการศึกษา

ปานกลาง

3

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ
11-15

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 4 ปีการศึกษา

น้อย

2

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ
6-10

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในทุก 5 ปีการศึกษา

น้อยมาก

1

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ
5 ลงมา

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 12

สูงมาก

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 9 - 11

สูง

4

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 1 - 2
หรือไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

ผลกระทบ ระดับ

ระดับควำมเสี่ยง

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

5

4

20

ความ
เสี่ยงสูง
มาก

4

1

4

ความ
เสี่ยงน้อย

1.ด้ำนกลยุทธ์
P

1.1 จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับที่กาหนดไว้

P 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด

1. จานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรใน
วัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมาก
พอทาให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า
6.สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการ
แข่งขันกันมากขึน้ (T:61)

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง
2. การกาหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถ
ของหน่วยงาน
3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานได้
4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมนุมประท้วง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563 รอบ 12 เดือน
พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 44 ตัวชี้วัด
จากตัวชี้วัดทั้งหมด 66 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95.65



1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล
ภายนอกมีผลต่อการดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการ

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่
ภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านความมัน่ คง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563 รอบ 12 เดือน
พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายจานวน 44 ตัวชี้วัด จาก
ตัวชี้วัดทั้งหมด 66 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95.65

1.5จานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
1. การกาหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. เกิดภาวะโรคระบาด เช่น COVID-19 ส่งผลให้ไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนได้

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

สูง

4

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 9

น้อย

2

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการครบทั้ง 6 ข้อ

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

สูง

4

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 9

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน

สูงมาก

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 9-11 เดือน

สูง

4

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 6-8 เดือน

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 3-5 เดือน

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 1-2 เดือน
หรือไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

คำอธิบำย

ผลกระทบ ระดับ

ระดับควำมเสี่ยง

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

P

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

3) บริการวิชาการ
P

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

4

1

4

ความ
เสี่ยงน้อย

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

1

1

4 ความ
เสี่ยงน้อย

ระดับ

สูงมาก

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 9-11 เดือน

สูง

4

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 6-8 เดือน

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 3-5 เดือน

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 1-2 เดือน
หรือไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

1. อาจารย์ไม่ได้ดาเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย
3. การให้ความสาคัญและประสิทธิภาพการทางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย
4. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

ไม่มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

สูง

4

มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 8 เรื่อง

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่า
หรือเท่ากับ 10 เรื่อง

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 9

น้อย

2

มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 12 เรื่อง

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 14 เรื่อง

น้อยมาก

1

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คณะ
หรือมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอกสถานที่และไม่มีอาจารย์
ควบคุมดูแล

มีโอกาสเกิดขึน้ ≥3 ครั้ง/ปี

สูงมาก

5

มีการเผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับผลเสียหาย ต่อจิตใจ การศึกษา
ทรัพย์สิน หรือชีวิต

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ≥1 ครั้ง/ปี (ต่อเนื่อง)

สูง

4

เผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อออนไลน์ติดต่อกัน >3 วัน หรือนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับผลเสียหายต่อจิตใจ และทรัพย์สิน

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้ง/ปี (ไม่ตอ่ เนื่อง)

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ปี/ครั้ง

น้อย

2

เผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อออนไลน์ติดต่อกัน >1-3 วัน หรือนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับผลกระทบทางจิตใจ
เผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อออนไลน์ 1 วัน และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ได้รับผลเสียหาย

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ≥2 ปี/ครั้ง

น้อยมาก

1

มีผู้พบเห็นและร้องเรียนกับมหาวิทยาลัยและแก้ไขได้โดยไม่มี
ผู้เสียหายทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

น้อยมาก

1

คำอธิบำย

ผลกระทบ ระดับ

ระดับควำมเสี่ยง

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

3

2

6

ความ
เสี่ยงปาน
กลาง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน


P

P

2.1 จานวนบทความวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด

2.2 การนางานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
มีน้อย

P 2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนดของ
มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงปี 62)

1. ขึน้ อยู่กับการกาหนดค่าเป้าหมายร้อยละ จานวน
บทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
2. คณาจารย์ส่งบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่า
น้าหนัก 1.00) น้อย
3. เกิดภาวะโรคระบาด เช่น COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน

P

P 2.5 การชุมนุมหรือการประท้วง

มีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื่อเป็น
บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม

ระดับ

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้
ติดเชื้อคนแรก

สูงมาก

5

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
เกินกว่า 3 วัน

สูงมาก

5

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้
ติดเชื้อคนแรก

สูง

4

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
3 วัน

สูง

4

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/ ปานกลาง
นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้
ติดเชื้อคนแรก

3

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
2 วัน

ปานกลาง

3

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้
ติดเชื้อคนแรก

น้อย

2

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 1
วัน

น้อย

2

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้
ติดเชื้อคนแรก

น้อยมาก

1

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่โดยรอบ

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ครั้ง/ปี

สูงมาก

5

5

สูง

4

มีการเผยแพร่ภาพนักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็น
อง ภเศรษฐกิ
ารติดแฮชแท็ดกเห็ชืน่อ
มีทางการเมื
การเผยแพร่
าพนักศึจกและสั
ษาเข้างร่คม
วมชุโดยมี
มนุมกแสดงความคิ

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้ง/ปี

สูง

4

คำอธิบำย

ผลกระทบ ระดับ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 1 ครั้ง/ปี โดยผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยใส่ชุดนักศึกษาออกสื่อต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
มีโอกาสเกิดขึน้ 6 เดือน /ครั้ง

ปานกลาง

3

เผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อออนไลน์ 6 เดือน /ครั้ง ที่มีการเผยแพร่ภาพ
นักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ 3 เดือน /ครั้ง

น้อย

2

เผยแพร่ขา่ วผ่านสื่อออนไลน์ 3 เดือน /ครั้ง ที่มีการเผยแพร่ภาพ
นักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

น้อย

2

น้อยมาก

1

ไม่มีการเผยแพร่ภาพนักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ออกสื่อทุกช่องทางสื่อเลย

น้อยมาก

1

ไม่มีโอกาสเกิดขึน้ เลย

ระดับควำมเสี่ยง

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

 2.4 โรคระบาด

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

2

1

2

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ระดับ

สูงมาก

5

ระบบ IT ที่สาคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ 3 ครั้งต่อปี

สูง

4

ระบบ IT ที่สาคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ครั้งต่อปี

ปานกลาง

3

ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้งต่อปี

น้อย

2

ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

น้อย

2

ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย
มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาท

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

คำอธิบำย

ผลกระทบ ระดับ

5

1

5

1

1

1

ระดับควำมเสี่ยง

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที)่
 3.1 ไฟฟ้าดับ

 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย

1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง
ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟป่า
2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึน้ ไปบนเสาไฟฟ้า เเละ
สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนขึน้ สู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหล
ผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องทางาน ทาให้
ไฟดับ
3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์
ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า
1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ
ไฟฟ้าอาจมีการชารุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือ
ลัดวงจร

มีโอกาสเกิดขึน้ มากกว่า 3 ครั้งต่อปี

ไม่มีโอกาสเกิดขึน้

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ 4 ครั้ง/ปี

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ 3 ครั้ง/ปี

สูง

4

มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือความเสียหาย 100,001
– 500,000 บาท

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ครั้ง/ปี

ปานกลาง

3

มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท

ปานกลาง

3
2

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้ง/ปี
P

3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
P 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยง ปี 62)

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในวันที่ 1
ตุลาคม 2563
2. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา
เนื่องจากเกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมนุมประท้วง
เศรษฐกิจ
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 100.00
5. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร งบอุดหนุน ปี
2563 จานวน 7,935,000 บาท จัดสรรปี 2564 จานวน
8,109,000 บาท เพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ

น้อย

2

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

น้อย

ไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 12

สูงมาก

5

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 4
ขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 9 - 11

สูง

4

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2

น้อย

2

1

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1 ลงมา

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง

สูงมาก

5

สูง

4

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

สูง

4

ปานกลาง

3

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 9

น้อย

2

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่ น้อยมาก
เกิดขึน้ เลย

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 1
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ
สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้
มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 6
มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

2

1

2

น้อย

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ระดับ

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 2

สูง

4

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจาทุกเดือน

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 2

สูง

4

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 2

สูง

4

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 2

สูง

4

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ
เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

คำอธิบำย

ผลกระทบ ระดับ

ระดับควำมเสี่ยง

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

คำอธิบำย

คแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ควำมเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

5. ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
5.1 ควำมเสี่ยงทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต
P 5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมี
จัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)
ช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน
การสร้างอุปสรรค
3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
P 5.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจาทุกเดือน

5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
P 5.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาด 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้อง มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจาทุกเดือน
กับผู้ประกอบการรายเดิม
กับผู้ประกอบการ

5.3 ควำมเสี่ยงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ
P 5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้อง มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจาทุกเดือน
เอกสารในการเบิกจ่าย
กับผู้ประกอบการ

