แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำนำ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ มภายใน และเพื่ อให้ก ารด าเนินงานการบริหารความเสี่ย งและการควบคุม ภายใน วิท ยาลั ย
พยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้ อ 5 และ ข้ อ 6 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ
ด าเนิ น การวางระบบควบคุ ม ภายใน พร้ อ มประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน
“คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้ทาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวัง ว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้มกี ารบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

(อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กาหนดให้หน่วยงาน”
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และตามระเบียบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้หน่วยงานนามาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ
นั้น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้มกี ารจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อให้เกิดการรับรู้
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม
หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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
จากขั้น ตอนดั งกล่ าวข้ า งต้ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุข ภาพ ได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ 2) ความเสี่ ย งด้ า นการ
ก

ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
จากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารจัดการความเสี่ยง จานวน
5 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้
ความเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 ความเสี่ ยงต่ อการไม่ บรรลุ ตาม 1. วิเคราห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกาหนด
เป้าหมายตั วชี้วั ดตามแผนปฏิ บัติการ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประจาปี
2. มอบหมาย และกระจายตัวชีว้ ัดสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปี
สู่รองคณบดีและระดับปฏิบัตกิ าร
3.มีการติดตาม และรายงานผลการต่อผู้บริหารทุกรายไตรมาส
4.ติดตามผลการบรรลุตัวชีว้ ัดสาคัญของปฏิบัติการประจาปีทุก 6
เดือนและสิน้ ปีงบประมาณ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน
2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม 1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
ออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ ในเว็บไซต์
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในทางลบ 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
3.มอบหมายผู้รับ ผิด ชอบในการติด ตาม และเฝ้าระวัง การเผยแพร่
ข้อ มู ล ผ่ า นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (social media) ที่ส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯในทางลบ
4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในทางลบ
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3.1 การเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร
1. กาหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
2. จัดทาแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และเผยแพร่แผนป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ ให้บุคลากรได้รับทราบ
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯในปีถัดไป
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4.1 การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย
1.มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถงึ การเปลีย่ นแปลง

ข

ความเสี่ยง
ระเบียบ ข้อบังคับ ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ
หน่วยงานภายนอก
3.ดาเนินการสือ่ สารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
4.ให้คาปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1 การเอื้อประโยชน์ตอ่ พวกพ้องใน 1. ควบคุม กากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ัดความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานรัฐ
2. สื่อสารความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชีว้ ัดความโปร่งใสภายใต้พระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานรัฐแก่หน่วยงาน
3. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีว้ ัดความโปร่งใสภายใต้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทาง
ราชการของหน่วยงานรัฐแก่หน่วยงาน

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลด
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ก ารควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตามงาน
มาตรฐาน 25 งาน รายละเอียดดังนี้
งาน
1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น
2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สชู่ ุมชน
3 งานพัฒนานักวิจัย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มคี วามเชี่ยวชาญใน
การเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
ค
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งาน
4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

5 งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

7 งานรับนักศึกษา

8 งานจัดทาแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร

9 งานจัดการเรียนการสอน
10 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัดจ้าง

12 งานควบคุมพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กาหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ
Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ข้อบังคับของสภาการพยาบาล และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัด
การศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง (C)
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน)
และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง (C)
เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
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13 งานจาหน่ายพัสดุ
14 งานเบิกจ่าย

15 งานประชาสัมพันธ์
16 งานธุรการและสารบรรณ

17 งานจัดประชุม

18 งานสรรหาบุคลากร

19 งานพัฒนาบุคลากร

20 งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ด้าน
-การรายงานทางการเงิน (F)
-การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี องวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยกาหนด มีความโปรงใส่
ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง (C)
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
กาหนด/ตาแหน่งงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
เพื่อให้การประเมินการปฏิบัตงิ านเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
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วัตถุประสงค์

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
21 งานจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
22 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้วทิ ยาลัยฯ มีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบัตไิ ด้
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
23 งานรายงานผลการใช้จา่ ย
เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
งบประมาณและผลการ
การดาเนินงานมีความถูกต้อง
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
24 งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ภายในหน่วยงานจัดการศึกษา
วิทยาลัยฯ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
25 งานติดตามและประเมินผล
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการมี
การปฏิบัตริ าชการ
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัตริ าชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดาเนินงาน (O)
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สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.3 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
1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
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สารบัญ
1.3.10 ผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)
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21
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27
33
38
56
59
65

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัด
ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่ วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นามาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่
5.1 (ข้อ 3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงาน
ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1

เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการดาเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( ITA)
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ของส านั ก งานคณะกรรมการปู องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต
แห่งชาติ (ส านัก งาน ป.ป.ช.) ตัว ชี้วั ด ที่ 2 การปูองกั นผลประโยชน์ทับ ซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1)
หน่ ว ยงานมี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง และการจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นใน
หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้ อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนด
มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน

2

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

3

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มี
ความรูค้ วามสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวติ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการทางานในระดับสากล มีจติ สานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ
2. วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
3. บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่าย
การดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ชุมชนและสังคม
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation ) อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มคี วามรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มคี ุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและ
ประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ
พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี
ทักษะและมีความมุง่ มั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรม
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรูข้ องวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดี
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้ ้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มแี หล่งเรียนรูท้ ี่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรูข้ องผู้รับบริการด้านสุขภาพ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

6

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรูท้ างด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์
และสามารถนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอด
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติ
และการดารงตน
1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานปีท่ผี ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

1

1

รวมทั้งสิ้น

1

1

1

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2558
ปกติ

พิเศษ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

475

-

รวมทั้งสิ้น

475

-

ปีการศึกษา 2559

รวม

ปีการศึกษา 2560

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

475

475

-

475

470

-

470

475

475

-

475

470

-

470

1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
119 - 119 117
117
รวมทั้งสิ้น
119 - 119 117
117
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา
2557
2558
การมีงานทา
ร้อยละ 100
เงิน เดือ นเริ่มต้น เป็น ไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ร้อยละ 100
ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4.49

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน ปีงบประมาณ
2558
ผลงาน นาไปใช้
สาขา
15
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 18
18
15
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.44

ปีงบประมาณ
2559

รวม

ปีการศึกษา 2560
ปกติ

พิเศษ

รวม

107
107

-

107
107

2559

2560

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
4.43

ปีงบประมาณ
2560

4.52

ปีงบประมาณ
2561

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

16

16

26

26

44

44

16

16

26

26

44

44
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1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
จานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
สาขาวิชา

ปีงบประมาณ
2558

ปีงบประมาณ
2559

ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2561

14

18

6

23

14

18

6

23

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

1.3.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
16
9
4
4
16
9
4
4

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2559
ตรี โท เอก รวม
10 5
15

ปีงบประมาณ 2560
ตรี โท เอก รวม
9
6
15

ปีงบประมาณ 2561
ตรี โท เอก รวม
11 5
16

10

9

11

5

-

15

6

-

15

5

-

16

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สายวิชาการ
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม
40 3
5
48 39 4
3
46 42 8
3 53
40

3

5

48

39

หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย 3 คน

9

4

3

46

42

8

3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

53

1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดี
รายละเอียด ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์
ประกอบที่

จานวน

ผลการประเมิน

I

P

O

1.2 , 1.3 , 1.4
(3.47+1.82+5.00)
2.2
(5.00)
-

1.1
(-)
2.3
(5.00)
-

4

1.5 , 1.6
(5.00+5.00)
2.1
(5.00)
3.1
(4.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(5.00+5.00)
7

คะแนนเฉลีย่

3.82

4.86

5.00

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

1

5

2

3

3

1

4

1

5

2

รวม

12

-

10

-

คะแนนเฉลีย่

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

4.06

ดี

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.52

ดีมาก

1

1.3.10 ผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

4

5

20

เสี่ยง
สูงมาก

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
งาน
1.1 การ
งานจัดทาแผน
เปลี่ยนแปลงของ
ยุทธศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม
แผนปฏิบัติการ
ภายนอก
ประจาปี
(ยุทธศาสตร์ชาติ/
วัตถุประสงค์
นโยบายรัฐบาล/
เพื่อให้วิทยาลัยฯ มี
สภาพเศรษฐกิจ
ทิศทางองค์กรที่
สังคม คู่แข่งขัน) มี
ชัดเจนและสามารถ
ผลต่อการกาหนด
นาไปสู่การปฏิบัติได้
ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

การลด
ความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

1. มีแผนการ
ติดตามผล
ทบทวนและ
ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์กล
ยุทธ์และ
แผนงานเป็น
ระยะเพื่อให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สังคมที่
เปลี่ยนไป

วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ
2561 ในวันที่ 16-18
กรกฏาคม 2560
ณ โรงแรมซันธารา เวล
เนส รีสอร์ท จ.
ฉะเชิงเทรา

รายงานการ
ประชุม

2. มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ

วิทยาลัยฯ มีการประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร วิเคราะห์
SWOT กาหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง

รายงานการ
ประชุม
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หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

2

2

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ความ ผู้กากับดูแล :
เสี่ยงน้อย อ.ดร.อุดมพร ยิ่ง
ไพบูลย์สุข
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.พัชรา กล้า
หาญ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

3. มีการให้
ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การ
บริหาร
โครงการแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุก
ระดับอย่าง
เหมาะสม
4.ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ให้
ผู้บริหาร
วิทยาลัยฯ
รวมทั้ง
มหาวิทยาลัย
รับทราบทุก
เดือน
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ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

วิทยาลัยฯ มีการประชุม
ชีแ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกันในแต่
ละยุทธศาสตร์กับ
บุคลากรในหน่วยงาน

รายงานการ
ประชุม

วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ โดยส่ง
รายงานผลการปฎิบัติ
ราชการให้ผู้บริหาร
วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรับทราบทุก
เดือน

1.บันทึกข้อความ
ส่งรายงานผล
การปฎิบัติ
ราชการ
2.เอกสารราย
งานผลการ
ปฎิบัติราชการ
ประจาปี
งบประมาณ พ.
ศ. 2561

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

4

5

20

เสี่ยง
สูงมาก

ความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

1. มีแนวปฏิบัติ
ในการเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media)

วิทยาลัยฯ มีการประกาศ
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
(social media) ในเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ

2. สื่อสารให้
ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
สื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media) ที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์
ที่ดีของวิทยาลัย
ฯ ให้กับ
บุคลากรและ
นักศึกษา

วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
สื่อสารให้ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ (social media)
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของวิทยาลัยให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา
ทางเว็บไซต์วทิ ยาลัยฯ
facebook และ LINE โดย
มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
อย่างเป็นระบบ

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

1

2

2

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน
งาน
การประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข่าวสารที่
เผยแพร่มีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว

2.1 การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media) ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ในทาง
ลบ

การลด
ความ
เสี่ยง
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เอกสารประกาศ
แนวปฏิบัติใน
การเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media)
เอกสารประกาศ
แนวปฏิบัติใน
การเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media)

ความ ผู้กากับดูแล :
เสี่ยงน้อย อ. ดร.เปรมวดี
มาก
คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ :
นางธัญลดา
เลี้ยงอยู่

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

3.ติดตาม และ
เฝูาระวังการ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์
(social media)
ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ
ในทางลบ
4.มีแนวทางใน
การจัดการ
กรณีที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯ
ในทางลบ
งานพัฒนานักวิจัย
วัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัยให้

2.2 บุคลากรสาย
วิชาการในวิทยาลัย
ฯ ขาดทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ และ

4

5

20

เสี่ยง
สูงมาก

การลด
ความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

วิทยาลัยฯ มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการ ติดตาม และ
เฝูาระวังการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media)
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยในทางลบ
ก่อนที่จะมีการนาข้อมูล
เผยแพร่ social media
วิทยาลัยฯ มีแนวทางใน
การจัดการกรณีที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ
โดยมีการกรองข้อมูล
ก่อนเผยแพร่ โดยได้มี
การมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
1. มีการติดตาม อาจารย์ของวิทยาลัยเข้า
ผลการ
ร่วมโครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงาน และ ตีพมิ พ์เผยแพร่
ให้รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย์
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สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

2

2

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกาศ
แนวปฏิบัติใน
การเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media)

เอกสารประกาศ
แนวปฏิบัติใน
การเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media)

1. เอกสารบันทึก
ข้อความที่ วพบ
729/2560 เรื่อง
ขอส่งรายชื่อของ

ความ ผู้กากับดูแล :
เสี่ยงน้อย ผศ.ดร.บุญศรี
กิตติโชติพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

มีความเชี่ยวชาญใน
การเขียนผลงานวิจัย

ความรู้ในการเขียน
ผลงานวิจัย

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ความก้าวหน้า
ทุก 3 เดือน

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

ประจาและนักวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ที่จัดโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จานวน 35 คน
2. ส่งเสริม
(จากจานวนอาจารย์
สนับสนุน
ประจาทั้งหมด 50 คน)
โครงการพัฒนา
โดยเข้าประชุมชีแ้ จงแนว
ศักยภาพ
ทางการดาเนินโครงการ
อาจารย์ให้มี
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 15
ความเชี่ยวชาญ
ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
ในการเขียน
คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ผลงานวิจัย
อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญในการ
เขียนผลงานวิจัย และ'มี
การติดตามผลการ
ดาเนินงาน และให้
รายงานความก้าวหน้าทุก
3 เดือน
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สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

บุคลากรที่
ประสงค์เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
การตีพมิ พ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
(Agenda)
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 25612.
เอกสารรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานของ
โครงการวาระ
สาคัญประจาปี
(Agenda)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.อัญชา แดง
ทองดี

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
และกาหนด
ผู้รับผิดชอบ
การปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ
2. สื่อสารและ
เผยแพร่แผน
ปูองกัน และ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ
ให้บุคลากร
ได้รับทราบ

วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
และกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยของวิทยาลัยฯ

คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
และกาหนด
ผู้รับผิดชอบการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย

วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
สื่อสารและเผยแพร่แผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
ของหน่วยงานให้บคุ ลากร
ได้รับทราบโดยการ
ประชาสัมพันธ์ตดิ
ประกาศที่บอร์ด และ
เว็บไซต์วทิ ยาลัย
มีการประชุมแจ้ง
บุคลากรในหน่วยงานให้
รับทราบผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ

1. ภาพถ่าย
ประชาสัมพันธ์
ติดประกาศที่
บอร์ด
2. เอกสารแสดง
การ
ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ

หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

1

3

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

3.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งาน
ความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการปูองกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร
ปูองกันการเกิด
อันตรายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สิน

3.1 การเกิดอัคคีภัย
ภายในอาคาร

4

5

20

เสี่ยง
สูงมาก

การลด
ความ
เสี่ยง

16

ความ ผู้กากับดูแล :
เสี่ยงน้อย อ. ดร.เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ
นายวสวัตติ์
จันทร์งาม

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

3. ดาเนินงาน
ตามแผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
กิจกรรมซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัยของ
หน่วยงานตามวันและ
เวลาตามที่กาหนด

ภาพถ่าย
กิจกรรม

4. เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
แผนปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กับฝุาย
อาคารสถานทีแ่ ละ
บริการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
จานวน 2 หลักสูตร 7 คน
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรปฏิบัตกิ าร
ช่วยฟื้นคืนชีพ
(Cardiopulmonary
resuscitation : CPR)
จานวน 2 คน
2. หลักสูตรดับเพลิง

เอกสารบันทึก
ข้อความส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
อบรม
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หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

ขั้นต้น จานวน 5 คน
5. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
ในแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของวิทยาลัยฯ

เอกสารบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยง

6. นาผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงแผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ
ในปีถัดไป

วิทยาลัยฯ ได้มีการ
ทบทวนผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัยใน
อาคารของวิทยาลัยฯในปี
พ.ศ. 2562

รายงานการ
ประชุมทบทวน
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โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

4.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งาน
4.1 การ
4
ด้านการปฏิบัติตาม
เปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ ภายนอกมี
เพื่อให้การปฏิบัตงิ าน ผลต่อการ
ถูกต้องตามนโยบาย
ปฏิบัติงานของ
กฎหมาย ระเบียบ
วิทยาลัยฯ
และข้อบังคับ

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

5

20

เสี่ยง
สูงมาก

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

การลด
ความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

1.หน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่
ละงานวิเคราะห์
ถึงการ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกที่มีผล
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ
2.ปฏิรูป
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ
ราชการของ
วิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยให้

วิทยาลัยฯ มีส่วนงานที่
รับผิดชอบในแต่ละงานได้
มีการวิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกทีม่ ีผล
ต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ
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วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ของหน่วยงานภายนอก

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

เอกสารข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการ
บริหารและการ
ดาเนินงาน
วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

1

3

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ความ ผู้กากับดูแล :
เสี่ยงน้อย อ. ดร.เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ :
นายนพปฎล อิน
ยาศรี

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ที่
ใช้จัดการ
กับความ
เสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

สอดคล้องกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมายของ
หน่วยงาน
ภายนอก
3.สื่อสาร
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือ
ปฏิบัติ
4.ให้คาปรึกษา
ตีความ วินจิ ฉัย
ข้อกฎหมายใน
ด้านต่างๆ
เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

วิทยาลัยฯ สื่อสารความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติ

วิทยาลัยฯ ให้คาปรึกษา
ตีความ วินจิ ฉัย ข้อ
กฎหมายในด้านต่างๆ
เพือ่ ให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม
หลักฐาน
ประกอบ

โอกาส

ผลกระ
ทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบ
ควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ทุ ก ระดั บ ต้ อ งตระหนั ก ให้
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่
ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับ สนุนการบริหารความเสี่ย งและการ
ควบคุ มภายในเพื่อให้เกิ ด ประสิท ธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ป ฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ย งและการควบคุมภายในจะดาเนินการอย่าง
เหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์
ตัว ชี้วั ด ความส าเร็จ และค่า เปู า หมายของแผนการบริ หารความเสี่ย งและแผนการควบคุม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
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วัตถุประสงค์
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของ
ห น่ ว ย ง า น ส า ม า ร ถ ห า
วิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่ อ ปู อ งกั น หรื อ ลดความ
เสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น

ร้อยละ 100

พิ จ ารณาจากความเสี่ ย งที่
ได้ รั บ การควบคุ ม และลด
ระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึน้ ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจานวนของงาน
ที่ด าเนิน การควบคุม ภายใน
ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ
ควบคุมและลดระดับความ
เสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่
กาหนดขึน้ ต่อปี

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อ ให้ เ กิด ความมั่ น ใจ 2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ ดาเนินการตามจุดควบคุม
บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม ที่กาหนด
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ย งและควบคุม ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
1
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สร้ า งความรู้ ค วาม 24 ก.ค.61
รองคณบดีฝุาย
เข้า ใจการบริ หารความเสี่ ย งและควบคุ ม
แผนงานและประกัน
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณภาพ
2
แต่ง ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
ส.ค.61
รองคณบดีฝุาย
และควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
แผนงานและประกัน
พ.ศ. 2562
คุณภาพ
3

จัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส.ค.61

4

เสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
ง บประ มา ณ พ . ศ. 2562
ต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง ห น่ ว ย ง า น เ พื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ
จั ด ส่ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน

ก.ย.61

5

30 ก.ย.61

ผลลัพธ์/ผลผลิต

มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รองคณบดีฝุาย
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
แผนงานและประกัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณภาพ
รองคณบดีฝุาย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
แผนงานและประกัน งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน
คุณภาพ
ความเห็นชอบ

รองคณบดีฝุาย
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
แผนงานและประกัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คุณภาพ
ให้กับกองนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
6
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
ต.ค.61
รองคณบดีฝุาย
ประชาคมได้รับรูแ้ ผนบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานและประกัน ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
คุณภาพ
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
7
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต.ค.61-ก.ย.
รองคณบดีฝุาย
ผลการดาเนินการตามแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
62
แผนงานและประกัน บริหารความเสี่ยง ประจาปี
คุณภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลาดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
8
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.62
- รอบ 12 เดือน
ก.ย.62
9
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ย ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานเพื่ อ
ทราบ
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.62
- รอบ 12 เดือน
ก.ย.62
10
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 ให้กับกองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.62
- รอบ 12 เดือน
ก.ย.62
11

12

13

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ผลผลิต

รองคณบดีฝุาย
ความก้าวหน้าของการ
แผนงานและประกัน ดาเนินการตามแผนบริหารความ
คุณภาพ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รองคณบดีฝุาย
ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการ
แผนงานและประกัน ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
คุณภาพ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

รองคณบดีฝุาย
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน
แผนงานและประกัน ตามแผนบริหารความเสี่ยง
คุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป

ก.ย.62

รองคณบดีฝุาย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
แผนงานและประกัน บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
คุณภาพ
สูงสุดของหน่วยงาน

ก.ย.62

เผยแพร่ ร ายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ประชาคม
ทราบ

ก.ย.62

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
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(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาคมรับทราบรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปฏิทินการดาเนินงานควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ระยะเวลา
ส.ค. 61

ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน

ส.ค. 61

3. จัดทาแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน

ส.ค. 61

แนวทางการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก
เข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ

ก.ย.61

แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้รับความเห็นชอบ

30 ก.ย.61

แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

7. ดาเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. ประเมินผลการควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2
9. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อทราบ
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้กองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2
- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2

ต.ค.61

หน่ ว ยงานหรื อ ประชาคมได้ รั บ ทราบหรื อ รั บ รู้
แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ต.ค.61-ก.ย.62 ผลการด าเนิน งานตามแผนการควบคุ ม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค. 62
ก.ย. 62
มี.ค. 62

30 มี.ค. 62
15 ก.ย. 62
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ผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 และ 12 เดือน
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง ผลประเมิ น การควบคุ ม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12
เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

กิจกรรม
11. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ
12. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้ประชาคมทราบ

ระยะเวลา
ก.ย. 62

ผลผลิต/ผลลัพธ์
มติ ก ารพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 12 เดื อ น) ของคณะกรรมการบริ ห าร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ก.ย. 62

แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

ก.ย. 62

ประชาคมรับทราบผลการดาเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามหลั ก การของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the
Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นา
แนวคิด เรื่องธรรมาภิบ าลที่เ กี่ ย วข้องแต่ล ะด้านมาเป็นปัจ จัย ในการวิเ คราะห์ความเสี่ย งของแต่ล ะ
โครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ
นาไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไ ม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
การร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รอิ ส ระท าให้ โ ครงการขาดการยอมรั บ โครงการไม่ ไ ด้ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
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เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
หมายถึ ง ความเสี่ย งที่เ กิ ด จากความไม่พร้อมหรือขาดประสิท ธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน
งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปั จจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และความเสมอภาค
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งต้องก าหนดเกณฑ์ก ารประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) การกาหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกาหนดเกณฑ์ได้ทั้ง
เกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผูบ้ ริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะ
เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สาหรับ
หน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
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ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิด
ผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
2.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถ
กาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
สาคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง
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ตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก
และสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ
ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ

ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

5-9
3-4

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางปูองกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงน้อย
ยอมรับได้ แต่เฝูาระวัง

1-2

ไม่ตอ้ งทาอะไร

ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Risk Appetite Boundary

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสีย่ ง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุง่ เน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกล
ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง
และไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัตหิ ลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การ
ปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น
การหยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เ กิดความเสี่ย งนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์ในการ
ดาเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่
สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย /ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล
ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่
เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิ ดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย
กิจกรรมที่กาหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จดั การความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ
รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้
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เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย
ผูบ้ ริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

ผล
กระทบ

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x
ผลกระทบ)

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก
มีผลต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ที่ไม่ตอบสนอง

5

4

20

แนว
ทางการ
ระดับ
ความเสี่ยง ตอบสนอง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61ก.ย.62

ผู้กากับดูแล :
อ.ดร.อุดมพร
ยิ่งไพบูลย์สุข
ผู้รับผิดชอบ :
น.ส.พัชรา กล้า
หาญ

1.ด้านกลยุทธ์
งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ
นาไปสูก่ ารปฏิบัติได้

เสี่ยงสูง
มาก
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ลดความ
เสี่ยง

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
2. มอบหมาย และกระจายตัวชี้วัด
สาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีสรู่ อง
คณบดีและระดับปฏิบัติการ
3.มีการติดตาม และรายงานผลการต่อ
ผู้บริหารทุกรายไตรมาส
4.ติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัด
สาคัญของปฏิบัติการประจาปีทุก 6
เดือนและสิ้นปีงบประมาณ

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

ผล
กระทบ

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x
ผลกระทบ)

2.1 การเผยแพร่ข้อมูล
ทางสื่อสังคมออนไลน์
(social media) ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
ฯ ในทางลบ

4

5

20

แนว
ทางการ
ระดับ
ความเสี่ยง ตอบสนอง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

2.ด้านการปฏิบัติงาน
งานการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว

เสี่ยงสูง
มาก
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ลดความ
เสี่ยง

1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) ในเว็บไซต์
2. ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯ ให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม
และเฝูาระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
ในทางลบ
4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในทางลบ

ต.ค.61ก.ย.62

ผู้กากับดูแล :
ผศ. ดร.เปรม
วดี คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ :
นางธัญลดา
เลี้ยงอยู่

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

ผล
กระทบ

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x
ผลกระทบ)

แนว
ทางการ
ระดับ
ความเสี่ยง ตอบสนอง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งานความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการปูองกันอัคคีภัย
ภายในอาคาร ปูองกันการ
เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3.1 การเกิดอัคคีภัย
ภายในอาคาร

4

5

20

เสี่ยงสูง
มาก

35

ลดความ
เสี่ยง

1. กาหนดผู้รับผิดชอบการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
2. จัดทาแผนปูองกัน และระงับอัคคีภัย
และเผยแพร่แผนปูองกัน และระงับ
อัคคีภัยของวิทยาลัยฯ ให้บุคลากรได้รับ
ทราบ
3. ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
ในปีถัดไป

ต.ค.61ก.ย.62

ผู้กากับดูแล :
ผศ. ดร.เปรม
วดี คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ
นายวสวัตติ์
จันทร์งาม

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

ผล
กระทบ

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x
ผลกระทบ)

4

5

20

แนว
ทางการ
ระดับ
ความเสี่ยง ตอบสนอง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61ก.ย.62

ผู้กากับดูแล :
ผศ.ดร.เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ :
นายนพปฎล
อินยาศรี

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งานด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ

4.1 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ

เสี่ยงสูง
มาก
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ลดความ
เสี่ยง

1.มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
วิเคราะห์ถงึ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ
2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน
ภายนอก
3.ดาเนินการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
4.ให้คาปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อ
กฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

โอกาสที่
จะเกิดขึ้น

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัด
การเอือ้ ประโยชน์ต่อ
4
จ้าง
พวกพ้องในการจัดซื้อ
วัตถุประสงค์
จัดจ้าง
เพื่อให้การจัดหาพัสดุจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงตามความ
ต้องการ

ผล
กระทบ

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x
ผลกระทบ)

5

20

แนว
ทางการ
ระดับ
ความเสี่ยง ตอบสนอง

เสี่ยงสูง
มาก
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ลดความ
เสี่ยง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทางการดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชีว้ ัดความโปร่งใส
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการของหน่วยงานรัฐ
2. สื่อสารความรูค้ วามเข้าใจแนว
ทางการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีว้ ัดความโปร่งใสภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการของหน่วยงานรัฐแก่หน่วยงาน
3. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการของหน่วยงานรัฐแก่หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61ก.ย.62

ผู้กากับดูแล :
ผศ.ดร.เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับผิดชอบ :
นายนพปฎล
อินยาศรี

บทที่ 4
การควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งาน
1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการวิชาการตรง
ตามต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1) มีส่วนร่วมในการกาหนดกลุ่มชุมชนและองค์การ
เปูาหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
วิทยาลัยฯ
2) สารวจความต้องการจากกลุม่ ชุมชนและองค์การ
เปูาหมาย
3) นาผลการสารวจความต้องการมาจัดทาแผนการ
บริการวิชาการประจาปีและแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
4) จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีและ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ผ่าน
การอนุมัตจิ ากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่
กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
ครบถ้วน
7) ประเมินผลความสาเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผนและ
ตัวชีว้ ัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ พิจารณา
8) นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.61-มี.ค.62
ธ.ค.61, มี.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.-ส.ค.62

ส.ค.-62

ผู้รับผิดชอบ
1.รองคณบดีฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ
2.งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

งาน

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สชู่ ุมชน

3 งานพัฒนานักวิจัย

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของ
สังคม
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการทาแผน
บริการวิชาการในปีถัดไป
1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นในแหล่งเรียนรู้

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน
3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตาม
ช่องทางต่างๆ
4) รายงานผลการดาเนินงานการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
ครบถ้วน
5) นาฐานความรู้/องค์ความรู้ทอี่ ยู่ในแหล่งเรียนรู้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัย
และพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ 1) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการวิจัยที่ผ่านการ
นักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการ อนุมัตจิ ากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
เขียนผลงานวิจัย
2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่
กาหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การ
3) อาจารย์ประจาของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนา
ดาเนินงาน (O)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
4) รายงานผลการพัฒนานักวิจยั ลงในแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกาหนดได้ครบถ้วน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพมิ พ์
อาจารย์มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ต.ค.-61

ต.ค. 61-มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

1.รองคณบดีฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ
2.งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

ธ.ค.61, มี.ค.62
มิ.ย.62, ก.ย. 62
ส.ค.-62

ก.ย.-61
ต.ค.61-ก.ย.62

ธ.ค.61, มี.ค.62
มิ.ย.62, ก.ย. 62
ต.ค.61-ก.ย.62

1.รองคณบดีฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ
2.งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

1.รองคณบดีฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ

งาน

5 งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กาหนด วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนาเสนอและวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ
3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็น
เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4) สรุปและรายงายผลการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ลงใน
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกาหนดได้ครบถ้วน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุง
นักศึกษาและบุคลากรได้รับการ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะ
พัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความ และวัฒนธรรมภายในวิทยาลัยฯ
มีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม
2) กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
3) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะ
ดาเนินงาน (O)
และวัฒนธรรมที่กาหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัว
บ่งชีค้ วามสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
ตัวชีว้ ัดของโครงการ
4) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัด
ของโครงการทุกโครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
การด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) รายงานผลการดาเนินงานการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีละ 2 ครั้ง
6) เผยแพร่กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ก.ค.-61

ส.ค. 61-ก.ค. 62

ม.ค. 62 , ก.ค. 62

ส.ค. 61- ก.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
2.งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

1.รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา
2.งานกิจการนักศึกษา

งาน

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการ
รับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )

กิจกรรมการควบคุม
ให้ประชาคมทราบ
7) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
และตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหาร
วิทยาลัยฯ และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
8) นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) สารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อนามาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์
หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มอื ระบบกลไกในการ
พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการฯ
4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ.
5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจา วิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ
6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบ
8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-62

ต.ค.61-ก.ย. 62

1.รองคณบดีฝุายวิชาการ
2.งานวิชาการ

งาน

7 งานรับนักศึกษา

8 งานจัดทาแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
9) จัดทาบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษา
เพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการ
ต่อให้เป็นไปตามระบบ Clearing การศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
house และแผนการรับนักศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและ
กาหนดไว้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2) กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้
วัตถุประสงค์ด้าน การ
กองบริการการศึกษา
ดาเนินงาน (O)
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่าน
ช่องทางต่างๆ
4) สอบปฏิบัตหิ รือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์
การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบ
คัดเลือกให้กองบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติ

5) ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษา
เทียบกันแผนรับนักศึกษาประจาปี
1) สาขาวิชาจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของ
หลักสูตรและเงื่อนไขของคาอธิบายรายวิชา
3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้
คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบ

42

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.-61

1.รองคณบดีฝุายวิชาการ
2.งานวิชาการ

ส.ค.-61
ส.ค.-ธ.ค. 61
ม.ค.-ก.ค.62
รอบที่ 1 ธ.ค. 61
รอบที่ 2 เม.ย. 62
รอบที่ 3 พ.ค. 62
รอบที่ 4 มิ.ย. 62
รอบที่ 5 ก.ค. 62
ก.ค.-62
พ.ย.-ธ.ค.61

1.รองคณบดีฝุายวิชาการ
2.งานวิชาการ

งาน

9 งานจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ม.ค.-62

ผู้รับผิดชอบ

1) จัดทา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคเรียน
2) จัดทาเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชา
และทุกคาบเรียน
3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่
กาหนด

ภาคเรียนที่ 1
ก่อน 15 ส.ค. 61
ภาคเรียนที่ 2
ก่อน 5 ม.ค.62
ภาคเรียนที่ 1
ส.ค.-ธ.ค. 61
ภาคเรียนที่ 2
ม.ค.-พ.ค. 62
ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 61
ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 62

1.รองคณบดีฝุายวิชาการ
2.งานวิชาการ

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
5) จัดทา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน

10 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7)
7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์
ผู้สอนครบทุกรายวิชา
8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อ
ผู้บริหาร
1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติ
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ภาคเรียนที่ 1
ก่อน 15 ม.ค. 62
ภาคเรียนที่ 2
ก่อน 15 มิ.ย. 62
มิ.ย.-62
ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 61
ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 62
ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 61
ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.62
พ.ค.-มิ.ย. 61

1.รองคณบดีฝุายกิจการ

งาน
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
2) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2)
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เสนอแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยฯและ
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา
5) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการครบทุกข้อ
6) นาผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป
7) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ
2 ครัง้
8) ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
9) นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค. 61- ก.ค. 62

รอบที่ 1 ม.ค. 62
รอบที่ 2 มิ.ย. 62
มิ.ย.-62

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษา
2.งานกิจการนักศึกษา

งาน
12 งานควบคุมพัสดุ

13 งานจาหน่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้
พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

เพื่อจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมวัสดุ
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจาเดือนและประจาปี
งบประมาณ
การควบคุมครุภัณฑ์
1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์
3) จัดทาทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
ทะเบียน
การจาหน่ายครุภัณฑ์
1) สารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหาย
หมดความจาเป็นในการใช้งาน
2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญ
หาย หมดความจาเป็นในการใช้งานเพื่อขอจาหน่าย
ให้กับมหาวิทยาลัย
3) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 61-ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานพัสดุ

ต.ค. 61-ก.ย. 62

ต.ค. 61-ก.ย. 62

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานพัสดุ

งาน

14 งานเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
5) คณะกรรมการฯ กาหนดราคากลางของครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพ ชารุด สูญหายและรายงานให้
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
6) ขออนุมัติจาหน่ายตามระเบียบที่กาหนด (วิธีขาย
ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
8) รายงานการจาหน่ายครุภัณฑ์ให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลง
จ่ายออกจากบัญชี
การจาหน่ายวัสดุ
1) สารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชารุด หมดความ
จาเป็นในการใช้งาน
2) ขออนุมัติจาหน่ายตามระเบียบที่กาหนด (วิธีขาย
ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
3) รายงานการจาหน่ายเศษวัสดุให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบ
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
1) โครงการได้รับอนุมัตจิ ากผู้บริหารระดับสูง
ระเบียบการเบิกจ่าย
2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิกจ่าย
ราชภัฏสวนสุนันทา
4) จัดทาเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ
วัตถุประสงค์ด้าน
5) เสนอผู้บริหารอนุมัตกิ ารเบิกจ่าย
-การรายงานทางการเงิน (F)
6) จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ
-การปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 61-ก.ย. 62

ต.ค. 61-ก.ย. 62

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานพัสดุ

งาน

15 งานประชาสัมพันธ์

16 งานธุรการและสารบรรณ

วัตถุประสงค์
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
(C)
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี อง
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O

กิจกรรมการควบคุม

1) แต่งตัง้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ
วิทยาลัยฯ
2) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกที่กาหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของ
วิทยาลัยฯ อนุมัติ
3) รายงานผลการดาเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวิทยาลัยฯ ให้ผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
4) สารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อวิทยาลัยฯ ปีละ
2 รอบ
5) ประเมินความสาเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิง
รุกของวิทยาลัยฯ และรายงานต่อผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบ
6) นาผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มาปรับปรุงในปีถัดไป
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร 1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
การร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว
ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้
และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ 2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กาหนด
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถกู ต้องตรงตามรูปแบบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน หนังสือราชการ
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-61

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานประชาสัมพันธ์

ธ.ค. 61, มี.ค.62
มิ.ย.62, ก.ย.61
รอบที่ 1 ก.พ. 62
รอบที่ 2 ส.ค. 62
ก.ย.-62

ต.ค. 61-ก.ย.62

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานธุรการและสาร
บรรณ

งาน

17 งานจัดประชุม

18 งานสรรหาบุคลากร

วัตถุประสงค์
สารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)
เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (การจัด
ประชุม)

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด โปรงใส่
ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )

กิจกรรมการควบคุม
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง
5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟูมแยกตามประเภท
6) จัดเรียงลาดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหา
มาก)
1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัด
ประชุม)
2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการ
ฯ ทราบ
3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า
7 วัน
4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน
1) ตรวจสอบอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังที่มีอยู่
2) จัดส่งคุณสมบัตขิ องผู้สมัครที่ต้องการและเสนอ
ชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน
บุคคล
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร
อย่างน้อย 5 วัน
4) กาหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วัน
ทาการ
5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน
บุคคลตามระยะเวลาที่กาหนดในคาสั่งแต่งตัง้
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61-ก.ย.62

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานธุรการและสาร
บรรณ

ต.ค.-61
ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานบริหารงานบุคคล

งาน

19 งานพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมการฯ

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่
ตรงตามสมรรถนะที่กาหนด/
ตาแหน่งงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

1) สารวจความต้องการ/ความจาเป็นในการพัฒนา
ตนเองจากบุคลากร
2) นาความต้อง/ความจาเป็นมาจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรและได้รับการอนุมัตจิ ากผู้บริหารระดับสูง
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา
ตามแผนที่กาหนด
4) ติดตามการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ของบุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5) รายงานผลการนารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร
ให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
20 งานประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่อให้การประเมินการปฏิบัตงิ าน 1) จัดทาบัญชีรายชื่อสาหรับการประเมินผลการ
ราชการ
เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบ ปฏิบัตริ าชการในระบบ ERP
ได้
2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/
ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ
3) ดาเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบ
ตามกฎหมายและระเบียบ
ประเมิน
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C)
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดาเนินการรับทราบผลการ
ประเมินฯ ในระบบ ERP
21 งานจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการ
1) จัดทาประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่
บริหารจัดการหน่วยงานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
เหมาะสม
2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณ
การรายรับ
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ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-61

1.รองคณบดีฝุายบริหาร
2.งานบริหารงานบุคคล

ก.ค.-61
ต.ค.61-ก.ย.62
ก.พ. 62, ส.ค. 62
มี.ค. 62, ก.ย. 62
รอบที่ 1 มี.ค. 62
รอบที่ 2 ก.ย. 62

รอบที่ 1 เม.ย. 62
รอบที่ 2 ต.ค. 62
เม.ย. - มิ.ย. 61

1.รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
2.งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
2.งานแผนงานและ

งาน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

22 งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กร
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ที่ชดั เจนและสามารถนาไปสูก่ าร
ปฏิบัตไิ ด้
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กับ
โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ให้ครบ
ทุกโครงการ
4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กับโครงการ
กิจกรรมในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบ
ทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ
6) เสนอคาขอตัง้ งบประมาณต่อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของวิทยาลัยฯ
2) วิเคราะห์ทิศทางของวิทยาลัยฯ
3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีตอ่ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีตอ่ อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯได้รับรู้เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ
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ผู้รับผิดชอบ
ประกันคุณภาพ

ก.ค. - ส.ค. 61

ก.ย.-61
มี.ค. - พ.ค. 61
มิ.ย. - ก.ค. 61

ส.ค. - ก.ย. 61

ต.ค.-61

1.รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
2.งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

งาน
23 งานรายงานผลการใช้จา่ ย
งบประมาณและผลการ
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ดาเนินงานมีความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดาเนินงาน (O)

24 งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ
ภายใน
การศึกษาภายในของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )

กิจกรรมการควบคุม
1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อย
ในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ
ดาเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ
2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารผ่านระบบ ERP
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัตงิ านตาม
แผนปฏิบัตกิ าร
4) รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการ
ปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ าร ให้วิทยาลัยฯ ทราบ
ทุกเดือน
1) ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA
online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
2) กาหนดนโยบายและจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของ
วิทยาลัยฯ
3) ประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัยฯ
4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
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ต.ค. 61-ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
1.รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
2.งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ต.ค.-61

1.รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
2.งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ธ.ค.-61

มี.ค.-62

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้กบั บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ
5) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกัน ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค.
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
62
(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับ
ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย.
วิทยาลัยฯต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อ
62
พิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิน้ สุดภาค
การศึกษา
6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
มิ.ย.-62
(มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA
online
7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ก.ค.-62
หลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ส.ค.-62
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (improvements
Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ
ระดับวิทยาลัยฯ
9) จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
ส.ค.-62
หน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA
online
10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ส.ค.-62
ระดับวิทยาลัยฯ ตามแนวทางและระยะเวลาที่
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งาน

25 งานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
มหาวิทยาลัยกาหนด
11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)
ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน
เพื่อให้การติดตามและประเมินผล 1) จัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการของวิทยาลัยฯ
การปฏิบัตริ าชการมีประสิทธิภาพ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และมีผลการปฏิบัตริ าชการบรรลุ 2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคารับรองการ
ตามเปูาหมายที่กาหนด
ปฏิบัตริ าชการของวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค์ดา้ น การดาเนินงาน 3) จัดทาปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและ
(O)
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ของวิทยาลัยฯ
4) จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณของวิทยาลัยฯ
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ
6) ถ่ายทอดตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานลงสูร่ ะดับบุคคล
7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทุกเดือน
9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัตริ าชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้
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ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-62

ก.ย.-61

ก.ย.-ต.ค. 61
ต.ค.-61

ต.ค. 61-ก.ย. 62

1.รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
2.งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

งาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัตริ าชการตาม
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีและรายงานให้
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาทุก
ไตรมาส
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ธ.ค.61, มี.ค.62
มิ.ย.62, ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ

55

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

55

คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๓๒.๐๔ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
..................................................................
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพื่อให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ที่กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน
พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กาหนดให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
รวมทั้งการประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)" ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงาน ป.ป.ช.) ที่กาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๗. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที่
๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน
๒. กากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
ประธานกรรมการ
๒. ผศ. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดีเมธาพัฒนะ
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรีกิตติโชติพาณิชย์
กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี
กรรมการ
๗. อาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ
กรรมการ
๙. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย
กรรมการ
๑๑. ผศ.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
กรรมการ
๑๒. อาจารย์อารยา ทิพย์วงศ์
กรรมการ
๑๓. นายนพปฎล อินยาศรี
กรรมการ
๑๔. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
กรรมการ
๑๕. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
กรรมการ
๑๖. นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
กรรมการ
๑๗. นางสาวพัชรา กล้าหาญ
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวอัญชา แดงทองดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. ดาเนินการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่ ง ผลต่อการดาเนิ น งานตามพั น ธกิจ ของวิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพ และครอบคลุ มบริบทในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง
๓. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
๔. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ
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๕. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๖. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๗. นาผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายในของปีถัดไป
๘. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (FM-RM 01)
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
กาหนดความเสี่ยง

เกณฑ์ผลกระทบ
โอกาส
ที่จะ
เกิด

ระดับ

มีโอกาสที่บรรลุตัวชีว้ ัดตาม
ยุทธศาสตร์ภายในรอบ1 ปี และ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 70

สูงมาก

5

มีโอกาสที่บรรลุตัวชีว้ ัดตาม
ยุทธศาสตร์ภายในรอบ1 ปี และ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 75

สูง

มีโอกาสที่บรรลุตัวชีว้ ัดตาม
ยุทธศาสตร์ภายในรอบ1 ปี และ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80

คาอธิบาย

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 70

สูงมาก

5

4

ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 75

สูง

4

ปาน
กลาง

3

ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80

ปานกลาง

3

มีโอกาสที่บรรลุตัวชีว้ ัดตาม
ยุทธศาสตร์ภายในรอบ1 ปี และ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 85

น้อย

2

ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 85

น้อย

2

มีโอกาสที่บรรลุตัวชีว้ ัดตาม
ยุทธศาสตร์ภายในรอบ1 ปี และ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 90

น้อย
มาก

1

ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 90

น้อยมาก

1

1.ด้านกลยุทธ์
งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผล
ต่อการกาหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ ที่ไม่ตอบสนอง

1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาล
2.การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขัน
ทางการศึกษา
3.เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
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งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
กาหนดความเสี่ยง

คาอธิบาย

เกณฑ์ผลกระทบ
โอกาส
ที่จะ
เกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

สูงมาก

5

เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ มากกว่า 5
ช่องทาง

สูงมาก

5

สูง

4

เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ น้อยกว่า 5
ช่องทาง

สูง

4

2.ด้านการปฏิบัตงิ าน
งานการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media)
ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ในทางลบ

1.ความรวดเร็วของการเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์
(social media) ให้กับบุคคลทั่วไป
ได้รับรู้
2.เทคโนโลยีความก้าวหน้าของ
สื่อสังคมออนไลน์ (social media)
ในอนาคตมีมากขึน้

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ทุกวัน

3.การเข้าถึงข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media)ได้ง่าย

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ทุกเดือน

ปาน
กลาง

3

เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ น้อยกว่า 3
ช่องทาง

ปานกลาง

3

4.การเข้าถึงสื่ออย่างขาด
วิจารณญาณของบุคคลในสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media)

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ทุก 3 เดือน

น้อย

2

เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ 1 ช่องทาง

น้อย

2

น้อยมาก

1

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ทุกสัปดาห์

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ทุก 6 เดือน
น้อย
มาก
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1

มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ
เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย

งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
กาหนดความเสี่ยง

เกณฑ์ผลกระทบ
โอกาส
ที่จะ
เกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

สูงมาก

5

สูงมาก

5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายในรอบ 1
ปี

สูง

4

มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับ
อันตรายถึงชีวติ หรือมูลค่า
ความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาท
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ
ทุพพลภาพ หรือมูลค่าความ
เสียหาย100,001- 500,000
บาท

สูง

4

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายในรอบ 1
ปี 6 เดือน

ปาน
กลาง

3

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับ
การรักษา หรือมูลค่าความ
เสียหาย 50,001- 100,000
บาท

ปานกลาง

3

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายในรอบ 2
ปี

น้อย

2

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
มูลค่าความเสียหาย 5,00150,000 บาท

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ มากกว่า 2 ปี

น้อย
มาก

1

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
ความมูลค่าความไม่เกิน
5,000 บาท

น้อยมาก

1

คาอธิบาย

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งานความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการป้องกันอัคคีภัย
ภายในอาคาร ป้องกันการเกิด

3.1 การเกิดอัคคีภัยภายใน
อาคาร

1.การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ เช่น ในสานักงาน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ
2.สาเหตุเกิดจากความประมาท
และความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์
3. เหตุจากภัยธรรมชาติ
4. โครงสร้างอาคารเป็นอาคาร
เก่า

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน 6
เดือน
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งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
กาหนดความเสี่ยง

เกณฑ์ผลกระทบ
โอกาส
ที่จะ
เกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

1.หน่วยงานภายนอกมีการ
มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ 1 เดือน
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ
2.บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านรับรูข้ ้อมูล
ที่เกิดจากข้อ 1 ล่าช้า ทาให้มีผล
มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ 3เดือน
ต่อการปฏิบัติงาน3.บุคลากรใหม่
ยังไม่เข้าใจในระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ

สูงมาก

5

เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ
งานให้กับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง

สูงมาก

5

สูง

4

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ 6 เดือน

ปาน
กลาง

3

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ 9เดือน

น้อย

2

น้อย

2

น้อยมาก

1

คาอธิบาย

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านถูกต้อง
ตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ภายนอกมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ 12
เดือน
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น้อย
มาก

1

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในหรือส่วน
งาน

งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาส

สาเหตุของความเสี่ยงและ
ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
กาหนดความเสี่ยง

เกณฑ์ผลกระทบ
โอกาส
ที่จะ
เกิด

ระดับ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับ

เกิดขึน้ เป็นปกติ /เป็นประจา

สูงมาก

5

สูงมาก

5

มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึน้

สูง

4

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่
ออก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลด
ออก

สูง

4

มีโอกาสที่จะเกิดขึน้ ปานกลาง

ปาน
กลาง

3

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงลด
เงินเดือน

ปานกลาง

3

มีโอกาสที่จะเกิดขึน้ นานครั้ง

น้อย

2

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงตัด
เงินเดือน

น้อย

2

มีโอกาสที่จะเกิดขึน้ น้อยมาก

น้อย
มาก

1

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
ภาคทัณฑ์

น้อยมาก

1

คาอธิบาย

5. ด้านการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-จัดซือ้
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและ
ตรงตามความต้องการ

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง

1. กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เงินและมีชอ่ งทางที่จะทา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง
2. กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซงึ่
มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการ
สร้างอุปสรรค
3. กระบวนงานทีม่ ีชอ่ งทาง
เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึง่ ส่งผล
ทางลบต่อผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ ง (FM-RM 02)
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แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

1.ด้านกลยุทธ์
งานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้วทิ ยาลัยฯ มีทิศทางองค์กรที่
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การกาหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ที่ไม่ตอบสนอง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม
(ปี 2561)

1. มีแผนการติดตามผล ทบทวน
และปรับปรุงยุทธศาสตร์กลยุทธ์
และแผนงานเป็นระยะเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไป
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
3. มีการให้ความรู้ดา้ นการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
โครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
อย่างเหมาะสม
4.ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน
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โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น

5

ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

4

20

เสี่ยงสูงมาก

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม
(ปี 2561)

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น

4

ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

5

20

เสี่ยงสูงมาก

2.ด้านการปฏิบัตงิ าน
งานการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ขา่ วสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง
และรวดเร็ว

2.1 การเผยแพร่ขอ้ มูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) ที่มี
ผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
ในทางลบ

1. มีแนวปฏิบัตใิ นการเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social
media)
2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social
media) ที่สง่ ผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของวิทยาลัยให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา
3.ติดตาม และเฝ้าระวังการ
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) ที่สง่ ผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในทางลบ
4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มี
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่สง่ ผล
ต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในทาง
ลบ
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ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม
(ปี 2561)

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น

4

ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

5

20

เสี่ยงสูงมาก

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
งานความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มกี ารป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ

3.1 การเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร 1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ และ
กาหนดผู้รับผิดชอบการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ ให้
บุคลากรได้รับทราบ
3. ดาเนินงานตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
4. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย
5. ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ
6. นาผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯในปีถัดไป
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ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม
(ปี 2561)

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น

4

ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

5

20

เสี่ยงสูงมาก

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งานด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านถูกต้องตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัตงิ านของวิทยาลัยฯ

1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
งานวิเคราะห์ถงึ การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกที่มผี ลต่อการ
ปฏิบัตงิ านของวิทยาลัยฯ
2.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติ
3.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการของวิทยาลัยฯ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายของหน่วยงานภายนอก
4.ให้คาปรึกษา ตีความ วินจิ ฉัย ข้อ
กฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัตริ าชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม
(ปี 2561)

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น

-

ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

-

-

-

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน
งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบและตรงตามความ
ต้องการ

การเอื้อประโยชน์ตอ่ พวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

-
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา
เลขทีรับ

๒๐๕๖๔/๒๕๖๑

วันที

๒๖ ก.ย. ๖๑

เวลา

๑๘:๑๗ น.

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วพบ/ ๖๙๗

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัว
บงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ซึ่งกําหนดใหวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะตองเสนอแผนปฏิบัติการดานตางๆ ตอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ นั้น บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ดังกลาว
เสร็จเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําปฏิบัติการดานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ จึงขอความอนุเคราะหพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แผนปฎิบัติการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ จํานวน ๑๘ แผน ดังนี้
๑. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ
๒. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๓. แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย
๔. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย
๕. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ
๖. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได
๘. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๙. แผนพัฒนาบุคลากร
๑๐. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๑. แผนกลยุทธทางการเงิน
๑๒. แผนการจัดการความรู
๑๓. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑๔. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง
๑๕. แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
๑๖. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก
๑๗. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ
๑๘. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

- ๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อาจารย ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลยสุข)
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
26 ก.ย. 61 เวลา 14:56:24 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAA0A-DEAOA-BEAEE-ANwBB

(ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
26 ก.ย. 61 เวลา 15:57:18 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NABGA-EYAMg-BCADA-AOAA3

อนุมัติ
(รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
27 ก.ย. 61 เวลา 09:31:39 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwAyA-DYAMQ-AzAEE-ANABD

