แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

คานา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพื่อให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรั บหน่วยงานของรัฐสอดคล้องระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วน
ราชการด าเนิ น การวางระบบควบคุ ม ภายใน พร้ อ มประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัว
บ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น
จากหลัก การดั งกล่าวข้างต้น วิท ยาลัย พยาบาลและสุขภาพ จึงได้ทาแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ หวั ง ว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
(คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
สิงหาคม 2562

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ก ารประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุดมศึก ษา ประจาปี
การศึก ษา 2557 องค์ป ระกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากั บ
ติด ตามผลลั พ ธ์ ตามพั น ธกิ จ กลุ่ มสถาบัน และเอกลัก ษณ์ข องคณะ เกณฑ์ข้ อ ที่ 3 ก าหนดให้ห น่วยงาน”
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)” ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อน และ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบสานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้หน่วยงานนามาตรฐานการ
ควบคุ มภายในตามระเบีย บฯ ไปใช้เ ป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบนั้น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปตาม
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ใ ช้ขั้ น ตอนปฏิ บัติ ง านการบริ ห ารความเสี่ย ง 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
จากขั้ น ตอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้ วิ เ คราะห์ ค วาม เสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3)

ข

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ความเสี่ยงด้านการทุจริต

ค

สารบัญ
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
1.3 ผลการดาเนินงานของปีท่ผี ่านมา
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

ง

หน้า
ก
ข
ค
1
1
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10

สารบัญ
1.3.10 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)

จ

หน้า
11

27
27
28
30
35
41
70
74
94

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิท ธิ ภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิ จแห่งรัฐ การลดขั้ นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุ บ เลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน มีผู้ รับ ผิด ชอบต่อ ผลของงานการปรับ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็น อย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธี ก ารบริหารกิจการบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนด
มาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ความพึง พอใจของประชาชนผู้รั บ บริ ก าร ความคุ้ ม ค่า ในภารกิจ ทั้ ง นี้ต ามเกณฑ์ วิธี ก าร และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ
3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) ตัวชีว้ ัดที่ 2 การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณ ฑิต ที่เ น้นองค์ค วามรู้เ ป็น เอตทัค คะ (Graduates with concentration on niche
academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญ หาของสังคม (Academic works with respond and
resolve the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based
on Suan Sunandha Heritage
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุ ขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี
และด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนิน
ชีวติ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้ างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การพยาบาลและสุ ข ภาพ สร้ า งแกนน าและเครื อ ข่ า ยการดู แ ล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ปู อ งกั น โรค และฟื้ น ฟู
สมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ
นาความรู้ไปประยุ กต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัด บริก ารวิช าการให้แ ก่ช ุม ชนและสัง คม ตลอดจนเผยแพร่ผ ลงานวิช าการทางด้า นการ
พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
( Wisdom Faith and Social Leadership )
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มบี ุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและ
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดี
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มที ักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่ สะท้อนความ
เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
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S = Smart Students : มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัย
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย แก่นัก ศึก ษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนัก ศึก ษาทั้งในด้านทัศนคติและ
การดารงตน
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1.นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2.นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดั บการเรีย นการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึก ซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึก ษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒนานัก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณฑิ ต ที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยีแ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์
ที่ศึกษา
3.นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย
และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4.นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5.นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เปูาหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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เปูาหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิ ตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ
แก่สังคม
เปูาหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่ว มเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
เปูาหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานปีท่ผี ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1
1
1

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

1

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม

1

1

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

475

-

475

470

-

470

480

-

480

รวมทั้งสิ้น

475

-

475

470

-

470

480

-

480

1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

117

-

117

107

-

107

120

-

120

รวมทั้งสิ้น

117

-

117

107

-

107

120

-

120
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1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.43

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.52

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.57

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

16

16

26

26

44

44

16

16

26

26

44

44

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ

จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

18

6

23

18

6

23

1.3.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิน้

9

9

4

4

9

4

4

1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
10

5

-

15

9

6

-

15

11

5

-

16

10

5

-

15

9

6

-

15

11

5

-

16

สายวิชาการ
ปีการศึกษา 2559
อ. ผศ รศ. รวม

ปีการศึกษา 2560
อ. ผศ รศ. รวม

ปีการศึกษา 2561
อ. ผศ รศ. รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

40

3

5

48

39

4

3

46

42

8

3

53

รวมทั้งสิ้น

40

3

5

48

39

4

3

46

42

8

3

53

หน่วยงาน

1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีก ารศึก ษา 2561 วิท ยาลั ย พยาบาลและสุขภาพ ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ก ารประเมินคุณภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก
รายละเอียด ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบที่

จานวน

ผลการประเมิน
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง
2.51–3.50 ระดับพอใช้
3.51–4.50 ระดับดี
4.51–5.00 ระดับดีมาก

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

1.2 , 1.3 , 1.4
(3.30+2.20+5.00)

1.5 , 1.6
(5.00+5.00)

1.1
(-)

4.10

ดี

2.2
(5.00)
-

2.1
(5.00)
3.1
(4.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(5.00+5.00)

2.3
(5.00)
-

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4
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1

คะแนนเฉลีย่

3.88

4.86

5.00

4.54

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

1

5

2

3

3

1

4

1

5

2

รวม

12

-

10

-

4

16

สถานะความเสี่ยง

4

ระดับความเสี่ยง

20

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

4

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

คะแนนความ
เสี่ยง

5

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

ผล กระทบ

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ระดับความเสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

1.3.10 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

ผู้รับผิด
ชอบ

1.ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์
งานจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้วทิ ยาลัยฯ มี
ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน
และสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้

1.1 การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการ
กาหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ ที่ไม่ตอบสนอง

เสี่ยงสูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง

1. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อ
มภายนอกที่
เปลี่ยน แปลง
ต่อการ
กาหนด
ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
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1.วิทยาลัยฯ
ดาเนินการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
วิเคราะห์สภาพ
แวด ล้อมภาย
นอกที่เปลี่ยน
แปลงต่อการ
กาหนด
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์
ประจาปี
งบประมาณ
2562 ในวันที่
20 กรกฏาคม
2560 ณ
วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

1.ผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงต่อการ
กาหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ความ
เสี่ยงสูง

ลดลง

ผู้กากับ
ดูแล :
อ.ดร.
อุดมพร
ยิ่งไพบูลย์
สุข
ผู้รับ
ผิดชอบ :
น.ส.พัชรา
กล้าหาญ

2.
มอบหมาย
และกระจาย
ตัวชีว้ ัด
สาคัญของ
แผนปฏิบัติ
การประจาปี
สู่รองคณบดี
และระดับ
ปฏิบัติการ
3.มีการ
ติดตาม และ
รายงานผล
การต่อ
ผู้บริหารทุก
รายไตรมาส
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2.วิทยาลัยฯ
มอบหมาย และ
กระจายตัวชีว้ ัด
สาคัญของ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีสู่รอง
คณบดีและ
ระดับปฏิบัติการ

2.เอกสารคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

3.วิทยาลัยฯ
โดยรองคณบดี
ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการ
ติดตาม และ
รายงานผลการ
ต่อผู้บริหาร และ
ส่งผูร้ ับผิดชอบ
ระดับ
มหาวิทยาลัย

3.รายงานคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

4.ติดตามผล
การบรรลุ
ตัวชีว้ ัด
สาคัญของ
ปฏิบัติการ
ประจาปีทุก
6 เดือนและ
สิน้
ปีงบประมา
ณ

วิทยาลัยฯ
ดาเนินการ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ โดย
ส่งรายงานผล
การปฎิบัติ
ราชการให้
ผู้บริหาร
วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย
รับทราบ

1.บันทึกข้อความส่ง
รายงานผลการปฎิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ. ศ.
2562

1. มีแนว
ปฏิบัติในการ
เผยแพร่
ข้อมูลสื่อ
สังคม
ออนไลน์
(social
media) ใน
เว็บไซต์

1.วิทยาลัยฯ มี
การประกาศ
แนวปฏิบัติใน
การเผยแพร่
ข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media) ใน
เว็บไซต์วิทยาลัย
ฯ

1.เอกสารประกาศ
แนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลสื่อ
สังคมออนไลน์ (social
media)

3

4
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สถานะความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

หลักฐานประกอบ

ระดับความเสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

2.ด้านการปฏิบัตงิ าน
งานการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่
มีความถูกต้องและ
รวดเร็ว

2.1 การเผยแพร่ข้อมูล
ทางสื่อสังคมออนไลน์
(social media) ที่มผี ล
ต่อภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ในทางลบ

4

5

20

เสี่ยงสูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง

13

ความ
เสี่ยงสูง

ลดลง

ผู้กากับ
ดูแล :
ผศ. ดร.
เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับ
ผิดชอบ :
นางธัลดา
เลีย้ งอยู่

2. ให้ความรู้
ความเข้าใจ
ในการใช้ สื่อ
สังคม
ออนไลน์
(social
media) ที่
ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่
ดีของ
วิทยาลัยฯ
ให้กับ
บุคลากรและ
นักศึกษา
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2.วิทยาลัยฯ
โดยรองคณบดี
ฝุายบริหาร
ดาเนินการ
สื่อสารให้ความรู้
ความเข้าใจใน
การใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media) ที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่
ดีของวิทยาลัย
ให้กับบุคลากร
และนักศึกษา
ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ
facebook และ
LINE โดยมีการ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแล
อย่างเป็นระบบ

1.รายงานการประชุม
บุคลากรวิทยาลัยฯ
2.ภาพถ่ายกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ (social
media) ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
วิทยาลัยให้กับ
นักศึกษา
3.ภาพเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ facebook
และ LINE

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

3.มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ในการ
ติดตาม และ
เฝูาระวังการ
เผยแพร่
ข้อมูลผ่าน
ทางสื่อสังคม
ออนไลน์
(social
media) ที่
ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
ฯในทางลบ
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3.วิทยาลัยฯ
มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการ
ติดตาม และเฝูา
ระวังการ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์
(social media) ที่
ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยในทาง
ลบ ก่อนที่จะมี
การนาข้อมูล
เผยแพร่ social
media

1.คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการ ติดตาม
และเฝูาระวังการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์
(social media) ที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยในทาง
ลบ

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

4.มีแนวทาง
ในการจัดการ
กรณีท่มี กี าร
เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารที่
ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
ฯ ในทางลบ
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4.วิทยาลัยฯ มี
แนวทางในการ
จัดการกรณีท่มี ี
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าว สารที่
ส่งผลต่อภาพ
ลักษณ์ของมหา
วิทยา ลัยในทาง
ลบ โดยมีการ
กรองข้อมูลก่อน
เผยแพร่ โดยได้
มีการมอบหมาย
ให้มผี ู้รับ ผิด
ชอบดาเนิน งาน
สาหรับ ใน
ไตรมาสที่ผ่าน
มายังไม่พบ
ข้อมูลข่าวสารที่
ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ
ในทางลบ

1.เอกสารประกาศ
แนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลสื่อ
สังคมออนไลน์ (social
media)

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

4

12

สถานะความเสี่ยง

3

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

20

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

5

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

คะแนนความ
เสี่ยง

4

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ผล กระทบ

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ระดับความเสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งานความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการปูองกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร
ปูองกันการเกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 การเกิดอัคคีภัย
ภายในอาคาร

เสี่ยงสูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง

1. กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
การปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯ
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1.วิทยาลัยฯ มี
การกาหนด
ผู้รับผิดชอบการ
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ
และส่งบุคลากร
เข้ารับการเข้า
ร่วมโครงการ
เตรียมความ
พร้อมต่อสถา
การณ์ฉุกเฉิน
จานวน 2 คน
ประกอบด้วย
น.ส.วราลี
พรหมปฏิมา
และน.ส.เบญจ
พร เติมสิน

1.คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และ
กาหนดผู้รับผิดชอบ
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย
2.เอกสารมอบหมาย
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม
3.ภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์

ความ
เสี่ยงสูง

ลดลง

ผู้กากับ
ดูแล :
ผศ. ดร.
เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับ
ผิดชอบ
นาย
วสวัตติ์
จันทร์งาม

2. จัดทาแผน
ปูองกัน และ
ระงับอัคคีภัย
และเผยแพร่
แผนปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัยของ
วิทยาลัยฯ ให้
บุคลากร
ได้รับทราบ
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2.วิทยาลัยฯ
ดาเนินการ
สื่อสารและ
เผยแพร่แผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของหน่วยงานให้
บุคลากรได้รับ
ทราบโดยการ
ประชาสัมพันธ์
ติดประกาศที่
บอร์ด และ
เว็บไซต์วิทยาลัย
มีการประชุม
แจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานให้
รับทราบผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯ"

1.แผนปูองกัน และ
ระงับอัคคีภัย
2. เอกสารแสดงการ
ประชาสัมพันธ์แผน
ปูองกัน และระงับ
อัคคีภัย ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ
3. ภาพถ่าย
ประชาสัมพันธ์แผน
ปูองกัน และระงับ
อัคคีภัยติดประกาศที่
บอร์ด

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

3. ติดตาม
และ
ประเมินผล
การ
ดาเนินงาน
ตามแผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัย
ฯ

4. นาผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงแผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัย
ฯในปีถัดไป

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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3.วิทยาลัยฯ
ดาเนินการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
แผนบริหาร
ความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของ
วิทยาลัยฯ
4.วิทยาลัยฯ นา
ผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ของวิทยาลัยฯใน
ปีถัดไป

1.เอกสารผลการ
ดาเนินการติดตาม
และประเมินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

1.รายงานสรุปแผน
ปูองกัน และระงับ
อัคคีภัย

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

เสี่ยงสูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง
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1.คาสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
ถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยฯ

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

สถานะความเสี่ยง

1.วิทยาลัยฯ
มอบหมายให้
นายนพปฎล
อินยาศรี
ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละงาน
วิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกที่มผี ล
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ

ระดับความเสี่ยง

1.มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละงาน
วิเคราะห์ถึง
การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ของ
หน่วยงาน
ภายนอกที่มี
ผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัย
ฯ

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง
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สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

5

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

4

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

4.1 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ

ระดับความเสี่ยง

งานด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง

ผล กระทบ

งาน/วัตถุประสงค์

โอกาส

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ลดลง

ผู้รับผิด
ชอบ

ผู้กากับ
ดูแล :
ผศ.ดร.
เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับ
ผิดชอบ :
นาย
นพปฎล
อินยาศรี

2.ปฏิรูป
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ
ราชการของ
วิทยาลัยฯ ให้
สอดคล้องกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมายของ
หน่วยงาน
ภายนอก
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2.วิทยาลัยฯ ได้
ดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ
ของ
มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมายของ
หน่วยงาน
ภายนอก

1.เอกสารข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วย
การบริหารและการ
ดาเนินงาน วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

3.ดาเนินการ
สื่อสาร
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ข้อบังคับ
ให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง
รับทราบและ
ถือปฏิบัติ
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3.วิทยาลัยฯ
โดยหัวหน้าสา
งาน สื่อสารให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือ
ปฏิบัติ โดยการ
ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัย
ฯ

1.เอกสารข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วย
การบริหารและการ
ดาเนินงาน วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ
2.ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
3.เว็บไซต์วิทยาลัยฯ

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

4.ให้
คาปรึกษา
ตีความ
วินิจฉัย ข้อ
กฎหมายใน
ด้านต่างๆ
เพื่อให้การ
ปฏิบัติ
ราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. ด้านการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
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4วิทยาลัยฯ
มอบหมายให้
นายนพปฎล
อินยาศรี เป็น
ผู้ให้คาปรึกษา
ตีความ วินิจฉัย
ข้อกฎหมายใน
ด้านต่างๆ
เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.เอกสารสรุปรายงาน
ให้คาปรึกษา ตีความ
วินิจฉัย ข้อกฎหมาย
ในด้านต่างๆ

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้
จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงตาม
ความต้องการ

5.1 การเอือ้ ประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซือ้ จัดจ้าง

4

5

20 เสี่ยงสูง
มาก

ลด
ความ
เสี่ยง

1. ควบคุม
กากับ ดูแล
ให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
แนวทางการ
ดาเนินการ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
และตัวชีว้ ัด
ความโปร่งใส
ภายใต้
พระราชบัญ
ญัติข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ
ของ
หน่วยงานรัฐ

24

1.วิทยาลัยฯ
ควบคุม กากับ
ดูแลให้บุคลากร
ปฏิบัติตามแนว
ทางการ
ดาเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีว้ ัด
ความโปร่งใส
ภายใต้
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ของหน่วยงานรัฐ

1.เอกสารเผยแพร่แนว
ทางการดาเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีว้ ัดความ
โปร่งใส ภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการของหน่วยงาน
รัฐ

3

4

12 ความ
เสี่ยงสูง

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ผล กระทบ

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ลดลง

ผู้รับผิด
ชอบ

ผู้กากับ
ดูแล :
ผศ.ดร.
เปรมวดี
คฤหเดช
ผู้รับ
ผิดชอบ :
นาย
นพปฎล
อินยาศรี

2. สื่อสาร
ความรู้ความ
เข้าใจแนว
ทางการ
ดาเนินการ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
และตัวชีว้ ัด
ความโปร่งใส
ภายใต้
พระราชบัญ
ญัติข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ
ของ
หน่วยงานรัฐ
แก่หน่วยงาน
3. ให้
คาปรึกษา
เกี่ยวกับแนว
ทางการ
ดาเนินการ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
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2. วิทยาลัยฯ มี
การเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซือ้
จัดจ้างผ่านเว็บ
ไชต์ เพื่อให้
สาธารณชน
สามารถ
ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซือ้
จัดจ้างของ
วิทยาลัยได้

https://nurse.ssru.ac.t
h/en/home

3. วิทยาลัยฯ
มอบหมายให้
นายนพปฎล
อินยาศรี เป็นผู้
ให้บริการ
ปรึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการ

1.คาสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบป็นผู้
ให้บริการปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินการตาม
เกณฑ ์มาตรฐานและ
ตัวชีว้ ัดความโปร่งใส

สถานะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม
ผลกระทบ

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

ดาเนินการตาม
เกณฑ ์
มาตรฐานและ
ตัวชีว้ ัดความ
โปร่งใส ภายใต้
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ของหน่วยงานรัฐ
แก่หน่วยงาน

ภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการของหน่วยงาน
รัฐแก่หน่วยงาน2.
เอกสารสรุปรายงาน
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน
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สถานะความเสี่ยง

และตัวชีว้ ัด
ความโปร่งใส
ภายใต้
พระราชบัญ
ญัติข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ
ของ
หน่วยงานรัฐ
แก่หน่วยงาน

ระดับความเสี่ยง

หลักฐานประกอบ

คะแนนความ
เสี่ยง

แนว
ทางการ
จัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

สถานะของความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามแนว
ทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

โอกาส

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนนความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
โอกาส

งาน/วัตถุประสงค์

ผล กระทบ

สถานะของความเสี่ยงก่อนการ
ควบคุม

ผู้รับผิด
ชอบ

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และ
มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกาหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดาเนินการอย่างเหมาะสม
สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ก าหนดไว้ จึง ได้ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ตั วชี้ วั ด
ความสาเร็จ และค่าเปูาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
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วัตถุประสงค์

1.แผนบริหารความเสี่ยง
1 . 1 เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

พิจารณาจากจานวนของงานที่
ดาเนินการควบคุมภายในตาม
ภาระงานที่กาหนด

1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น

ร้อยละ 100

พิ จ ารณาจากความเสี่ ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้น
ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจานวนของงานที่
ดาเนินการควบคุมภายในตาม
งานมาตรฐานที่ม หาวิท ยาลั ย
กาหนด

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ควบคุม และลดระดั บ ความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อ
ปี

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 2.1 ร้อ ยละของงานที่มีการ
การด าเนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง กาหนด
ไว้

2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
1
เข้า ร่วมการประชุมสร้า งความรู้ความเข้า ใจ
5 ส.ค.62
รองคณบดีฝุาย
การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
แผนงานและประกัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คุณภาพ
2
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ส.ค.62
รองคณบดีฝุาย
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
แผนงานและประกัน
2563
คุณภาพ
3
จัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
ส.ค.62
รองคณบดีฝุาย
งบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
4
เสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
ก.ย.62
รองคณบดีฝุาย
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ผลลัพธ์/ผลผลิต

มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบ

ก.ย.62

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ต.ค.62

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้กับกองนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ประชาคมได้รับรูแ้ ผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
7
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต.ค.62-ก.ย.63
รองคณบดีฝุาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ผลการดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

5

6

กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการ
บริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
จั ด ส่ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
8
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.63
- รอบ 12 เดือน
ก.ย.63
9

10

11

12

รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
จั ด ส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้กับกองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

จัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

ก.ย.63

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน

ก.ย.63

รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มี.ค.63
ก.ย.63

มี.ค.63
ก.ย.63
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ลาดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

13

เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ประชาคมทราบ

ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพ
รองคณบดีฝุาย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ผลลัพธ์/ผลผลิต
ประชาคมรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง

2.4 ขั้นตอนการปฏิบั ติต ามแผนการบริ หารความเสี่ยง วิทยาลั ย พยาบาลและสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นาแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา
และอุ ป สรรคของการด าเนิ น การตามโครงการ ซึ่ง สั ญ ญาณบ่ ง ชี้ อั น จะน าไปสู่ความเสี่ย งที่โ ครงการไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางานข้อมูล /ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจในภาพรวม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ท่กี าหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้
โครงการขาดการยอมรับ โครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร
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การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ย งด้า นทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารสถานที่ )
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จา่ ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ย ง เป็ น การประเมิ น ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิด และผลกระทบของความเสี่ย งโดยคณะ
กรรมการบริห ารความเสี่ ย งและควบคุม ภายใน กาหนดเกณฑ์ก ารประเมิ น มาตรฐานเพื่ อ ประเมิ น โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้กาหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถกาหนดได้ทงั้ เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท
ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
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ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก 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 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การน าความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่ า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสีย่ งที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้
งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญให้
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x
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ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่
เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางปูองกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝูาระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทาอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
5

10

15

20

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ย งต้อ งคุ้ม ค่ากับ การลดระดั บผลกระทบความเสี่ยง ทางเลือ กหรือ กลยุ ท ธ์ใ นการจั ดการความเสี่ย งแบ่งได้ 4
แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุม ที่มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ง ไม่ ต้อ งด าเนิน การใดๆ เช่น กรณีที่มี ค วามเสี่ย งในระดั บ ไม่ รุน แรงและไม่ คุ้ม ค่า ที่จ ะ
ดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดาเนินงานหรือ
กิจ กรรมที่ก่อ ให้ เกิด ความเสี่ย งนั้น การเปลี่ย นแปลงวั ตถุป ระสงค์ในการด าเนิน งาน การลดขนาดของงานที่ จ ะ
ดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
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3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย /ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษั ท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงดาเนินการกาหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลง ในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละกิจกรรม ตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับ ปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง
สามารถลดหรือปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน
(L x I)

ผลการดาเนิน
งาน การประกัน
คุณภาพการ
ศึกษาภายใน
ตัวบ่งชีด้ ้านการ
บริการวิชาการ
ไม่ครบ 6 ข้อ

คะแนน
(L x I)

การเปลี่ยน
แปลงของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผล
ต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์
และการ
ดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการ

ผลกระทบ

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4

3

12

ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์


35

ความ การลด 1.วิเคราะห์
เสี่ยง ความ สภาพแวดล้อม
น้อย เสี่ยง ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง
ต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์
และการ
ดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการ
2.มีการ
มอบหมาย
กากับ ติดตาม
ให้คาปรึกษา
แนะแนว
กระบวนการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ

ต.ค. 62 - ก.ย.63

รองคณบดี
ฝุายวิจยั และ
บริการ
วิชาการ

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ให้ผลการ
ดาเนินงาน
ในประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในด้าน
บริการวิชาการ
ครบ 6 ข้อ
2.ด้านการปฏิบัตงิ าน


การนา
งานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์มี
น้อย

ผลการ
ดาเนินงานการ
ปฏิบัติราชการใน
แต่ละเดือน ยัง
ไม่พบผลการ
ดาเนินงาน

4

5

20

เสี่ยงสูงมาก

3

3

9

ความ การลด 1.ผลักดันการ
เสี่ยง ความ นาผลงานวิจัย
ปาน เสี่ยง ไปใช้ประโยชน์
กลาง
ที่นาไปสู่การ
พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์
2.กระตุ้นให้มี
การปฏิบัติ
อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมี
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ต.ค. 62 - ก.ย.63

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

การตกลงการ
ทางานระหว่าง
คณาจารย์และ
คณะผู้จัดทา
อย่างชัดเจน
3.กาหนด
ผู้รับผิดชอบให้
ความรู้ กากับ
ติดตาม ให้
คาปรึกษา
ดูแลบริหาร
จัดการให้ได้มา
ซึง่ ผลงานที่
นาไปสู่การต่อ
ยอดเชิง
พาณิชย์ และ
แนะแนว
กระบวนการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน
(L x I)

1.กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอก มีการ
แก้ไข เปลี่ยน
แปลงทาให้
วิทยาลัยฯ เจอ
ผลกระทบในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยอัตรา

คะแนน
(L x I)

การเปลี่ยน
แปลงกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติ
งานของ
มหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยง ปี
62)

ผลกระทบ

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4

5

20

เสี่ยงสูงมาก

2

2

4

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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ความ การลด 1.มอบหมาย
เสี่ยง ความ ผู้รับผิดชอบ
น้อย เสี่ยง วิเคราะห์ถงึ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของ กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอก เพื่อ
นาไปสู่แนว
ทางการแก้ไข
ปัญหา

ต.ค. 62 - ก.ย.63

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ค่าบริการทาง
วิชาการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขของ
สานักการแพทย์
และสานัก
อนามัย พ.ศ.
๒๕๖๒

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

2.นากฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
หน่วยงาน
ภายนอก มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ และ
หาแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้อง
กับการ
เปลี่ยนแปลง
3.ดาเนินการ
สื่อสาร ให้
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฏหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
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(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ภายนอกที่มี
การ
เปลี่ยนแปลง
ให้ผู้บริหาร
บุคลากร
เจ้าหน้าที่
รับทราบ
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(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 4
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.งานธุรการและสารบรรณ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. ลงทะเบียน
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ร่าง-พิมพ์
4. ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
5. คัดแยกเอกสาร
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป
ฝุายบริหารงานทั่วไป
ฝุายบริหารงานทั่วไป
ฝุายบริหารงานทั่วไป

2.งานประชาสัมพันธ์
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐาน
นาไปเผยแพร่ขา่ วสารให้บุคคลภายนอกได้
เข้าถึงและรับทราบข่าวสารของหน่วยงาน
และให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. วางแผนประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

4. ถ่ายรูปกิจกรรม

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5. ประกาศข่าวสาร

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

6. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป
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3.งาน IT-โสตฯ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อดูแล รักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2.เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
3.เพื่อบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

2. ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

3. ถ่ายวีดีโอ-ตัดต่อ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

4. ซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5. จองห้องประชุม

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

6. ติดตัง้ อุปกรณ์ใหม่

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

7. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

1. บริการการเรียนการสอน
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4.งานอาคาร-ยานพาหนะ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งาน
2. เพื่อเก็บข้อมูลประวัตกิ ารซ่อมบารุง
3.เพื่อปูองกัน และรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคาร
4.เพื่อรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. ตรวจสอบยานพาหนะ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

2. แจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ฝุายบริหารงานทั่วไป

3. จัดทาทะเบียนประวัตซิ ่อมบารุง

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

4. จัดทาสถิตซิ ่อมยานพาหนะ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5. ขึน้ ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์สาธารณูปโภค

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

6. จัดการระบบวงจรปิด

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

7. ควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

8. ดูแลรักษาความปลอดภัย

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

9. จัดทาบัตรจอดรถ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

10. ตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป
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5.งานบุคลากร
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อวางแผนกรอบอัตรากาลังของ
หน่วยงาน
2.เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อสรรหาบุคลากรตรงตามคุณสมบัตทิ ี่
กาหนดไว้
4.เพื่อวางแผน ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ส.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

2. สรรหาบุคลากร

ม.ค., มิ.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

3. ประเมินการปฏิบัตงิ าน

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

4. ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

6. จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

7. จัดทาหนังสือรับรองงาน

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

1. จัดทากรอบอัตรากาลัง
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6.งานการเงิน-บัญชี-งบประมาณ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อควบคุมการทาสัญญาเงินยืมของ
ผู้บริหาร
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง โปร่งใส
4.เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง (C)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี

2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT)

ต.ค.62-ก.ย.63

นักวิชาการเงินและบัญชี

3. เบิกจ่ายทั่วไป

ต.ค.62-ก.ย.63

นักวิชาการเงินและบัญชี

4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ

ต.ค.62-ก.ย.63

นักวิชาการเงินและบัญชี

5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซือ้ จัดจ้าง-เบิกจ่ายทั่วไป

ต.ค.62-ก.ย.63

นักวิชาการเงินและบัญชี

6. จัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ

ต.ค.62-ก.ย.63

นักวิชาการเงินและบัญชี

7. ตรวจสอบการคืนเงินยืม

ต.ค.62-ก.ย.63

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. จัดทาเงินเดือน
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7.งานพัสดุ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
2.เพื่อกากับ ดูแล ตรวจสอบจานวนวัสดุ
คงเหลือให้เป็นปัจจุบัน
3.เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือแก่
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
4.เพื่อวางแผนการจัดซ้อครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน
5.เพื่อคียจ์ ัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
รายงานทางการเงิน (F)

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายพัสดุ

2. จัดหาพัสดุ/จัดซือ้ จัดจ้างผ่านระบบ ERP

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

3. ขึน้ ทะเบียนผู้ขาย

ต.ค.62-ม.ค.63

ฝ่ ายพัสดุ

4. คีย์จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

5. ตรวจสอบสัญญา

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

ก.ค.-ก.ย.62

ฝ่ ายพัสดุ

7. ออกเลขครุภัณฑ์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

8. จัดทารายงานพัสดุคงเหลือประจาปี

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

9. ควบคุมวัสดุ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

10. จาหน่ายพัสดุ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายพัสดุ

6. จัดทาทะเบียนประวัตคิ รุภัณฑ์
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8.งานบริหารงานทั่วไป
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความ
รับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้รับทราบขอบเขตหน้าที่
งานชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2.เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
3.เพื่อให้มหี ลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.เพื่อให้การจัดทาแผนงานงบประมาณ
ฝุายวิชาการถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารงานของคณะ และ
ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
สิน้ สุดทุกภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการการศึกษา

ทุกภาคเรียน

ฝุายบริการการศึกษา

เดือน ม.ค.-พ.ค.
และเดือน ส.ค.-ธ.ค.
ส.ค., ธ.ค.62, พ.ค.63

ฝุายบริการการศึกษา

ทุกภาคการศึกษา

ฝุายบริการการศึกษา

มี.ค.-ส.ค. 63

ฝุายบริการการศึกษา

เดือน มิ.ย.-ก.ค.

ฝุายบริการการศึกษา

ก่อนเปิดภาคเรียน 20
วัน
ปีงบประมาณ

ฝุายบริการการศึกษา

ทุกภาคเรียน

ฝุายบริการการศึกษา

เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ฝุายบริการการศึกษา

12. จัดทาแผนงานงบประมาณฝุายวิชาการ

ส.ค., ธ.ค.62, พ.ค.63

ฝุายบริการการศึกษา

13. จัดทาขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน

ส.ค., ธ.ค.62, พ.ค.63

ฝุายบริการการศึกษา

1. จัดทาแผนรับนักศึกษาประจาปี
2. รับสมัครนักศึกษา
3. จัดสอบสัมภาษณ์ (รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)
4. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
5. จัดสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
6. จัดทาปฏิทินวิชาการ
7. จัดทาประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
8. ควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน
9. จัดคาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์/คณาจารย์ประจา/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร
10. เสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ
11. สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ
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ฝุายบริการการศึกษา

ฝุายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
14. จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝุายวิชาการ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
เดือน ม.ค.-ก.ค.
ทุกปีการศึกษา
เดือน มิ.ย.-ก.ย.ทุกปี
การศึกษา
เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปี
ที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง
เดือน ม.ค.-ธ.ค.
เดือน ม.ค.-ธ.ค.
ก.ค.-ส.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการการศึกษา

20.จัดทาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา-ความประพฤติ

ทุกภาคการศึกษา

ฝุายบริการการศึกษา

21.ประกาศผลสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริการการศึกษา

15. จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝุายวิชาการ
16. จัดทาใบลงเวลาปฏิบัตงิ านสอนอาจารย์พิเศษ-หรือเกิน 12 ชม.
17. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ-ประชุมทั่วไปฝุายวิชาการ
18. ส่งหลักสูตรใหม่ให้สภาการพยาบาล
19. จัดทาคู่มืออาจารย์พิเศษ
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ฝุายบริการการศึกษา
ฝุายบริการการศึกษา
ฝุายบริการการศึกษา
ฝุายบริหารงานทั่วไป
ฝุายบริการการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
เดือน ม.ค.-มี.ค.
ของทุกปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการการศึกษา

เดือน ม.ค.- ธ.ค.

ฝุายบริการการศึกษา

เดือน ก.พ.-เม.ย. และ
เดือน ก.ย.-พ.ย.
ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริการการศึกษา

เดือน ก.ค.-ส.ค. และ
เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ฝุายบริการการศึกษา

6. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ฝุายบริการการศึกษา

7. เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริการการศึกษา

8. ย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก)

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายบริการการศึกษา

9.งานหลักสูตรและการสอน
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 เป็นไป
ตามแนวทางการบริหารหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
2.เพื่อให้การจัดทาแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.เพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศึกษา
4.เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร
(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับ
รายละเอียดทั้งหลักสูตรสามารถดาเนินไป
ได้ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

2. จัดทาตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป
3. จัดทาตารางสอน+สอนต่างคณะ
4. ขอเปิดรายวิชา
5. เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7

ฝุายบริการการศึกษา

9. ขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอเรียนสมทบมหาวิทยาลัยอื่น-บาง
รายวิชา)

เดือน ม.ค.- ธ.ค.

ฝุายบริการการศึกษา

10. พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้ง
หลักสูตร

เดือน ม.ค.-ธ.ค. ของปี
ที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง

ฝุายบริการการศึกษา
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10.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจนในการจัดทาคู่มอื ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการ
จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน
การดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ม.ค. – ธ.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายกิจการนักศึกษา

2. จัดทาโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ม.ค. – มิ.ย 63

ฝุายกิจการนักศึกษา

3. การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ต.ค. – ธ.ค. 62

ฝุายกิจการนักศึกษา

4. จัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายกิจการนักศึกษา
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11.งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มงี บประมาณใช้ใน
การบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่เหมาะสม
2.เพื่อวางแผนการใช้
งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อให้การใช้จา่ ย
งบประมาณมีความน่าเชื่อถือ
ถูกต้อง ตรวจสอบได้
4.เพื่อให้สามารถควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผน
5.เพื่อให้หน่วยงานมีการ
ควบคุมการปฏิบัตงิ านเกิด
ประสิทธิภาพ
6.เพื่อให้มที ิศทางการ
ดาเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพากขึ้น

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ก.พ.-พ.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายแผนงานฯ

2. จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี-งบประมาณแผ่นดิน

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

ก.พ.-ส.ค.63

ฝุายแผนงานฯ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

ทุกเดือน

ฝุายแผนงานฯ

6. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

7. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

8. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ก.ค.-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

9. จัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง

ก.ค.-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

10. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ก.ค.-ก.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

11. รายงานการควบคุมภายใน

ทุกไตรมาสที่ 2 และ 4

ฝุายแผนงานฯ

12. รายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ฝุายแผนงานฯ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

13. จัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย

ก.พ.-มิ.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

3. จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี-งบประมาณนอกงบประมาณรายได้
4. ควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
5. รายงานผลการปฏิบัตงิ านการใช้จา่ ยงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
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งาน/วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
14. จัดทารายงานความคุ้มค่า
15. จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ก.พ.-มิ.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายแผนงานฯ

ก.พ.-มิ.ย.63

ฝุายแผนงานฯ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายประกันคุณภาพ

ก.ย. - ต.ค. 62

ฝุายประกันคุณภาพ

3. จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ

พ.ย.62

ฝุายประกันคุณภาพ

4. ติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชีว้ ัด

ทุกเดือน

ฝุายประกันคุณภาพ

ทุกวันที่ 30 ของเดือน

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ทุกไตรมาส 2 และไตรมาส 4

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

12.งานพัฒนาระบบ, ประเมินผลปฏิบัติราชการ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อชีแ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงานให้บุคลากรได้รับ
ทราบ
2.เพื่อกระจายตัวชี้วัดการ
ปฏิบัตริ าชการลงสู่บุคลากร
3.เพื่อดาเนินงานคู่มอื การ
ปฏิบัตงิ านตามคารับรองการ
ปฏิบัตริ าชการ
4.เพื่อรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย และสามารถ
กากับติดตามผลได้

กิจกรรมการควบคุม
1. ประชุมชีแ้ จง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัตริ าชการ

2. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล

5. รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัตริ าชการประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล

วัตถุประสงค์ของการ
6. รายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการควบคุม
1. ประชุมชีแ้ จง/ติดตามงานประกันคุณภาพ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
พ.ย. 62-ม.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ

2. จัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ

มี.ค. - ก.ค. 63

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

3. จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR

พ.ค. – ส.ค. 63

ฝุายแผนงานฯ

4. รับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ

พ.ค. - ก.ค.63

ฝุายแผนงานฯ

5. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online

มิ.ย. - ส.ค.63

ฝุายแผนงานฯ

6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ต.ค.62-ก.ย.63

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

7. จัดทาแผนปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา

ก.ย.-ธ.ค.62

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

8. รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ก.ย.-ต.ค.63

ฝุายแผนงานฯ

ทุกไตรมาส

ฝุายแผนงานฯ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายแผนงานฯ

13.งานประกันคุณภาพ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ แจ้งแนวทางการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
2.เพื่อนาข้อเสนอแนะของ
กรรมการมาปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณภาพมาก
ขึน้
3.เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ าน และสามารถ
ปฏิบัตงิ านได้ตามกาหนด
4.เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

9. จัดทาแผนและรายงานผลเอกลักษณ์
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
10. รับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ.
(O)
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14. งานผลิตผลงานวิจัย
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย
2.เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดโครงการพัฒนานักวิจัย

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการฯ

2. ตรวจสอบและรวบรวม ผลงานวิจัยของคณาจารย์สง่ สถาบันวิจัย

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการฯ
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15. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานที่กาหนด

กิจกรรมการควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์งานนาเสนอ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บุคคลที่สนใจ ผ่าน บริการ
วิชาการระบบ e-officeและสื่อ social media ผ่านทาง facebook, Line

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

16. งานผลิตวารสารวิชาการ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั ตาม
มาตรฐานที่กาหนด

กิจกรรมการควบคุม
1. ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ บนเว็บไซต์คณะ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บุคคลที่
สนใจ ผ่าน บริการวิชาการระบบ e-officeและสื่อ social media ผ่านทาง facebook, Line

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

17. งานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการ
ดาเนินงาน
2.เพื่อดาเนินการตามแผนการบริการ
2. ลงพื้นที่บริการวิชาการบริการวิชาการ
วิชาการให้สาเร็จลุล่วง
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
พ.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

18. งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มโี ครงการในการเพื่อ
องค์ความรู้

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทาโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ส.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

19. งาน U-ranking
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแจ้งตัวชีว้ ัดตามเกณฑ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ
2.เพื่อติดตามผลการดาเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบ
3.เพื่อให้มฐี านข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้
จริง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดประชุมแบ่งตัวชีว้ ัดตามเกณฑ์

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยฯ

2. จัดทาคลังข้อมูล มคอ.

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริการการศึกษา

3. จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายวิจัยฯ

4. จัดทาฐานข้อมูลทาเนียบนักศึกษาปัจจุบัน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5. จัดทาฐานข้อมูลหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริการการศึกษา

6. ติดตามผลการดาเนินงาน

ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ฝุายวิจัยฯ

7. ลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายวิจัยฯ

61

20. งานกิจการนักศึกษา
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมสูภ่ ายนอก
2.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาและ
สามารถนาไปใช้ได้
3.เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ให้บริการ
4.เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และนาไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพ
5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ของ
คณะ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ส.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

ส.ค. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

4.ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และทาข่าวหลังกิจกรรม

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5.จัดทาสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

6.จัดทาแบบสารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของฝุายกิจการนักศึกษา

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

ส.ค. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

8.จัดโครงการตามแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

9.จัดทาแผนและรายงานผลอัตลักษณ์

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

10.จัดทาระเบียนประวัตนิ ักศึกษา

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝุายบริหารงานทั่วไป

มิ.ย.-ก.ค.63

ฝุายบริการการศึกษา

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

1. จัดทาแผนกิจกรรมประจาปี
2. จัดทาแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

7.จัดทาแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

11.จัดทาคู่มือนักศึกษา
12.จัดการเลือกตัง้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
13.สอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

14.บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝุายบริหารงานทั่วไป

15.บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

16.ให้บริการยาสามัญประจาบ้าน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

17.จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป
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21. งานบริหารและสวัสดิภาพ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจขั้นตอน
กิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

2. รับคาร้องเรือ่ งการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ส.ค. 62 – ม.ค. 63

3. จัดทาหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา

ส.ค. 62 – ม.ค. 63

4. ขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียง

ส.ค. 62 – ม.ค. 63

5. ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา

ส.ค. 62 – ม.ค. 63

ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ฝุายกิจการนักศึกษา
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22. งานแนะแนวและทุนการศึกษา
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการ
คัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน

กิจกรรมการควบคุม
1. คัดเลือกผู้ที่เข้ารับทุน

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ส.ค. 62 – ม.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

23. งานศิลปวัฒนธรรม
งาน/วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 1. จัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผน
2. จัดโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
3. บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินงาน (O)
4. จัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปี
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ก.ค.-ส.ค.63
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

24. งานวิเทศ
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจนในการต่อสัญญาจ้าง
ชาวต่างชาติ
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ าน ในการต่อ
สัญญาจ้างชาวต่างชาติ

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดเก็บเอกสารต่อสัญญาจ้างชาวต่างชาติ

2. ต่ออายุ Work Permit

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

67

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ก.ค. – ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

ก.ค. – ก.ย. 63

ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

25. งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
งาน/วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทาคู่มอื อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มแี นวทางและระเบียบการใช้
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบัตกิ ารพยาบาล
ห้องปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่ยึดถือปฏิบัตทิ ุก
คน
3. ให้บริการอุปกรณ์สาหรับห้องปฏิบัตกิ ารพยาบาล
2.เพื่อให้บริการการศึกษาสาหรับนักศึกษา
4. ให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานทั่วไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

5. สนับสนุนอาจารย์ผู้ช่วยสอน-ควบคุมดูแลการทาปฏิบัตกิ ารทดลอง

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

6. สารวจจัดชือ้ -จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป

7. สารวจครุภัณฑ์ประจาปี

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ฝุายบริหารงานทั่วไป
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26. งานรับรองสถาบัน (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
รับรองสถาบัน
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้สามารถเข้าใจได้
ถูกต้องและชัดเจนในงานรับรองสถาบัน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามรอบที่ได้รับการ
รับรอง

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

2.ประชุมมอบหมายผู้กากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ตามรอบที่ได้รับการ
รับรอง

ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

3.ประชุมเขียนรายงานประเมินตนเอง

ตามรอบที่ได้รับการ
รับรอง

4.เตรียมความพร้อมรับตรวจการประเมิน

ตามรอบที่ได้รับการ
รับรอง

5.รับตรวจการประเมิน

ตามรอบที่ได้รับการ
รับรอง

ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝุาย
บริการการศึกษา
ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝุาย
บริการการศึกษา
ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝุาย
บริการการศึกษา

1.ทาแผนงานรับรองสถาบัน
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๔๖ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
..................................................................
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และเพื่อให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ที่กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม
ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) กาหนดให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิท ยาลั ย และให้ ร ะดั บ ความเสี่ ย งลดลงจากเดิม รวมทั้งการประเมิน "คุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)" ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.) ที่ ก าหนดให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๗. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
๘. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐.เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
๒. กากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. อาจารย์กันยา
นภาพงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี
คฤหเดช
๓. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี
เมธาพัฒนะ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี
กิตติโชติพาณิชย์
๕. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์
โชติศิริ
๖. อาจารย์ ดร.อุดมพร
ยิ่งไพบูลย์สุข
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม
สมันตเวคิน
๘. อาจารย์ ดร.กรรณิกา
เจิมเทียนชัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา
ศิริเจริญวงศ์
๑๐. อาจารย์ ดร.อารยา
ทิพย์วงศ์
๑๑. นายนพปฎล
อินยาศรี
๑๒. นายสุทธิพงษ์
โตกาญจนา
๑๓. นายณัฐพงษ์
งามกาญจนรัตน์
๑๔. นางสาวอัญชา
แดงทองดี
๑๕. นางสาววรรณรัตน์
ทองคันทา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ดาเนิ นการวิเคราะห์ และระบุ ปัจจั ยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านความเสี่ยงการทุจริต
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง
๓. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่อ คณบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
๔. สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ
๕. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๖. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๗. นาผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายในของปีถัดไป
๘. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย
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ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( ผศ. พิเศษ ดร.พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ภาคผนวก 2
ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (FM-RM 01)
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สูง

4

โอกาสเกิดขึน้ ทุก 3 ปี
การศึกษา

ปาน
กลาง

3

โอกาสเกิดขึน้ ทุก 4 ปี
การศึกษา

น้อย

2

โอกาสเกิดขึน้ ทุก 5 ปี
การศึกษา

น้อย
มาก

1

สูง
มาก

5

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

สูง

4

ปาน
กลาง

3

น้อย

2

น้อย
มาก

1

1.ด้านกลยุทธ์
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หน่วยงานสนับสนุน

โอกาสเกิดขึน้ ทุก 2 ปี
การศึกษา

รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 21 ขึน้
ไป
รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 16- 20
รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 11-15
รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 6-10
รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

5

ระดับความเสี่ยง

สูง
มาก

คะแนน(L x I)

โอกาสเกิดขึน้ ทุกๆ ปี
การศึกษา

ผลกระทบ

1. จานวนรับ
นักศึกษาในบาง
คณะ/สาขายังไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนด
2. แนวโน้มจานวน
ประชากรวัย
อุดมศึกษาของ
ประเทศไทยลดลง
ทาให้อัตราการ
เกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัย
เรียนลดลง และมี
อัตราผู้สูงอายุ
เพิ่มขึน้ (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่
ต้องตามความ
ต้องการของ

คาอธิบาย

โอกาส

จานวน
นักศึกษาที่รับ
ใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการ
รับที่กาหนดไว้
(ความเสี่ยงปี
62)

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

ผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
(T:61)
4. การ
ประชาสัมพันธ์
อาจจะยังไม่มี
ประสิทธิภาพมาก
พอทาให้การเข้าถึง
ข้อมูลไม่ครบมีผล
ต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่าน
การรับเลือกสละ
สิทธิ์ เนื่องจาก
ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาใน
สถาบันที่มชี ื่อเสียง
กว่า
6.สถาบัน
การศึกษาทั้งใน

76

หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

ระดับความเสี่ยง

คะแนน(L x I)

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

ระดับความเสี่ยง

2

3

6

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

หน่วยงานสนับสนุน

คะแนน(L x I)

5

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





ประเทศและ
ต่างประเทศมีการ
แข่งขันกันมากขึน้
(T:61)


ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่
บรรลุตาม
เปูาหมายที่
กาหนด

1. นโยบายของ
ผู้บริหาร มีการ
เปลี่ยนแปลง
2. การกาหนดค่า
เปูาหมายที่สงู เกิน
กว่าความสามารถ
ของหน่วยงาน
3. งบประมาณมี
การเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้ไม่
สามารถ
ดาเนินงานได้

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 12
เดือน

สูง
มาก

5

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 9 - 11
เดือน

สูง

4

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 6 - 8
เดือน

ปาน
กลาง

3

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 3 - 5
เดือน

น้อย

2
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ผลการปฏิบัติราชการไม่
สูงมาก
บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 21
ขึน้ ไป
ผลการปฏิบัติราชการไม่
สูง
บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ
16-20
ผลการปฏิบัติราชการไม่
ปาน
บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ
กลาง
11-15
ผลการปฏิบัติราชการไม่
น้อย
บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ
6-10

4

3

2

5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 3 เดือน

สูง

4

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง

4

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 6 เดือน

ปาน
กลาง

3

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปาน
กลาง

3
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4

3

12

ความ
เสี่ยง
สูง

หน่วยงานสนับสนุน

สูง
มาก

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 1 เดือน

ผลการปฏิบัติราชการไม่
น้อย
บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 5
มาก
ลงมา
มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ สูงมาก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

ระดับความเสี่ยง

1

คะแนน(L x I)

น้อย
มาก

ระดับ

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 1 - 2
เดือน หรือไม่เกิดขึน้ เลย

คาอธิบาย

ผลกระทบ

การเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยน
แปลงของ
นโยบายของ
สภาพแวดล้อม รัฐบาล
ภายนอกมีผล
ต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์
และการ
ดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการ

คาอธิบาย

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

(3) ความ
เสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส



4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





1

5

2

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 1 ปี

น้อย
มาก

1

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการ
ครบทั้ง 6 ข้อ

น้อย
มาก

1

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 1 เดือน

สูง
มาก

5

สูงมาก

5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 3 เดือน

สูง

4

ไม่มีงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
มีงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 8 เรื่อง

สูง

4

4

5

20

เสี่ยง
สูง
มาก

2.ด้านการปฏิบัตงิ าน


การนางานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้
ดาเนินการวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือ
ทางวิชาการและ
วิจัยกับเครือข่าย
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หน่วยงานสนับสนุน

น้อย

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

ระดับความเสี่ยง

2

คะแนน(L x I)

น้อย

ผลกระทบ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 9 เดือน

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

2

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 1 ปี

น้อย
มาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ≥3 ครั้ง/ปี

สูง
มาก

5
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3

น้อย

2

น้อย
มาก

1

มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์
และนักศึกษาที่เข้าร่วม

สูงมาก

5

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย



หน่วยงานสนับสนุน

น้อย

ปาน
กลาง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 9 เดือน

มีงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 เรื่อง
มีงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 12 เรื่อง
มีงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 14 เรื่อง

ระดับความเสี่ยง

3

ระดับ

ปาน
กลาง

ผลกระทบ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ภายใน
รอบ 6 เดือน

คาอธิบาย

คะแนน(L x I)

หน่วยงานภาครัฐ
อุตสาหกรรมหรือ
ภาคเอกชนยังมี
น้อย
3. การให้
ความสาคัญและ
ประสิทธิภาพการ
ทางานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ของอาจารย์ยังมี
น้อย
4. ขาดการ
สังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
1. นักศึกษาจัด
กิจกรรมโดยไม่ได้
รับอนุญาตจาก

คาอธิบาย

ผลกระทบ

การจัด
กิจกรรม
พัฒนา

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ระดับ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ


(3) ความ
เสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส



2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่
กาหนดของ
มหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยงปี
62)

คณะ หรือ
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจัด
กิจกรรมนอก
สถานที่และไม่มี
อาจารย์
ควบคุมดูแล

มีโอกาสเกิดขึน้ ≥1 ครั้ง/ปี
(ต่อเนื่อง)

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้ง/ปี (ไม่
ต่อเนื่อง)

ปาน
กลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ปี/ครั้ง

น้อย

2
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กิจกรรมได้รับผลเสียหาย
ต่อจิตใจ การศึกษา
ทรัพย์สิน หรือชีวติ
เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ติดต่อกัน >3 วัน
หรือนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับผลเสียหาย
ต่อจิตใจ และทรัพย์สิน
เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ติดต่อกัน >1-3
วัน หรือนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจ
เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ 1 วัน และ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ได้รับผลเสีย
หาย

มาก

สูง

4

ปาน
กลาง

3

น้อย

2

หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

ระดับความเสี่ยง

คะแนน(L x I)

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

1

สูง
มาก

5

ระบบ IT ที่สาคัญเกิด
ความเสียหาย และทาให้
การดาเนินงานหยุดชะงัก
นานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก

5

สูง

4

ระบบ IT ที่สาคัญเกิด
ความเสียหาย และทาให้
การดาเนินงานหยุดชะงัก
นาน 1 วัน

สูง

4

2

2

4

ความ
เสี่ยง
น้อย

หน่วยงานสนับสนุน

น้อย
มาก

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

มีผู้พบเห็นและร้องเรียน
กับมหาวิทยาลัยและแก้ไข
ได้โดยไม่มีผู้เสียหายทั้งผู้
จัดและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความเสี่ยง

1

คะแนน(L x I)

น้อย
มาก

ผลกระทบ

มีโอกาสเกิดขึน้ ≥2 ปี/ครั้ง

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)


ไฟฟูาดับ
1. เกิดจากภัย
มีโอกาสเกิดขึน้ มากกว่า 3
(ความเสี่ยงเดิม ธรรมชาติ อาจเกิด ครั้งต่อปี
ปี62)
จากฝนตก พายุ
คะนอง ฟูาผ่าลง
สายส่งหรือ
อุปกรณ์ไฟฟูา
มีโอกาสเกิดขึน้ 3 ครั้งต่อปี
ไฟปุา
2. เกิดจากสัตว์ที่
เป็นสาเหตุให้เกิด
ไฟฟูาในสถานี
ไฟฟูาแรงสูง เช่น งู
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เลื้อยขึน้ ไปบนเสา มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี
ไฟฟูา เเละ
สายไฟฟูา แมว
หรือตุ๊กแกปีนขึน้ สู่
อุปกรณ์ไฟฟูาต่าง
ๆ หรือนกเกาะลูก มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้งต่อปี
ถ้วยแล้วเกิด
กระแสไฟฟูา
ลัดวงจรไหลผ่าน
ตัวนกลงสูด่ ิน
ไม่มีโอกาสเกิดขึน้
ส่งผลให้อุปกรณ์
ปูองทางาน ทาให้
ไฟดับ
3. ขัดข้องในส่วน
ระบบผลิตไฟฟูา
ขัดข้องจาก
อุปกรณ์ไฟฟูา
ผิดปกติในระบบส่ง
การลัดวงจรของ

3

น้อย

2

ระบบ IT มีปัญหาและมี
ความสูญเสียไม่มาก และ
ทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

น้อย

2

น้อย
มาก

1

น้อย
มาก

1

ระบบ IT มีปัญหาและเกิด
ความสูญเสียเล็กน้อย
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หน่วยงานสนับสนุน

ปาน
กลาง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

ระบบ IT มีปัญหาและมี
ความสูญเสียบางส่วน
และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักมากกว่า 4
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ระดับความเสี่ยง

3

คะแนน(L x I)

ปาน
กลาง

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ครั้งต่อปี

ปาน
กลาง

3
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5

2

2

4

ความ
เสี่ยง
น้อย

สูง

4

ปาน
กลาง

3

หน่วยงานสนับสนุน

สูง

สูงมาก

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

มีโอกาสเกิดขึน้ 3 ครั้งต่อปี

ระบบ IT ที่สาคัญเกิด
ความเสียหาย และทาให้
การดาเนินงานหยุดชะงัก
นานเกินกว่า 1 วัน
ระบบ IT ที่สาคัญเกิด
ความเสียหาย และทาให้
การดาเนินงานหยุดชะงัก
นาน 1 วัน
ระบบ IT มีปัญหาและมี
ความสูญเสียบางส่วน
และทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงักมากกว่า 4
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ระดับความเสี่ยง

5

คะแนน(L x I)

สูง
มาก

ผลกระทบ

มีโอกาสเกิดขึน้ มากกว่า 3
ครั้งต่อปี

โอกาส

ระบบส่งไฟฟูา
ต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่
กับแนวสายไฟฟูา
ไปแตะสายไฟฟูา
ภัยคุกคามทาง อุปกรณ์ที่ไม่
ระบบ
ทันสมัยต่อการ
เทคโนโลยี
ปูองกันภัยคุกคาม
สารสนเทศ
ทางระบบ
(ความเสี่ยงเดิม เทคโนโลยี
ปี62)
สารสนเทศ และ
การพบ
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมที่ใช้งาน
ทาให้เกิดภัย
คุกคามทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คาอธิบาย

คาอธิบาย

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ



(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





ไม่มีโอกาสเกิดขึน้

น้อย
มาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้ง/ปี

สูง
มาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ 3 ครั้ง/ปี

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 2 ครั้ง/ปี

ปาน
กลาง

3
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ระบบ IT มีปัญหาและเกิด
ความสูญเสียเล็กน้อย
มีผู้ทุพพลภาพหรือ
เสียชีวติ หรือมูลค่าความ
เสียหายเกินกว่า 500,000
บาท
มีการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปุวยที่รุนแรง หรือ
ความเสียหาย 100,001 –
500,000 บาท
มีการบาดเจ็บระดับปฐม
พยาบาล หรือความ
เสียหาย 50,001 –

น้อย

2

น้อย
มาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปาน
กลาง

3

2

2

4

ความ
เสี่ยง
น้อย

หน่วยงานสนับสนุน

ระบบ IT มีปัญหาและมี
ความสูญเสียไม่มาก และ
ทาให้การดาเนินงาน
หยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

2

ระดับความเสี่ยง

น้อย

คะแนน(L x I)

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

1. อาคารต่างๆ
ภายใน
มหาวิทยาลัยมี
ความเก่าระบบ
ไฟฟูาอาจมีการ
ชารุด หรือการ
ดูแลที่ไม่ทั่วถึง2.
ไม่มีมาตรการใน
การควบคุมดูแล
การติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟูา อาจ

คาอธิบาย

ระดับ

การเกิดเหตุ
อัคคีภัย
(ความเสี่ยงเดิม
ปี62)

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ



(3) ความ
เสี่ยง

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





ก่อให้เกิดจุดที่เป็น
เหตุให้ไฟฟูาช๊อต
หรือลัดวงจร



จานวนผูเ้ ยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลป
วัฒนธรรมลด
น้อยลง

ขาดการ
ประชาสัมพันธ์/
เผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชน

สูงมาก

5

สูง

4

ปาน
กลาง

3

หน่วยงานสนับสนุน

1

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

น้อย
มาก

ระดับความเสี่ยง

2

คะแนน(L x I)

น้อย

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

100,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึน้ 1 ครั้ง/ปี

น้อย

2

ไม่เกิดขึน้ เลย

น้อย
มาก

1

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 12
เดือน

สูง
มาก

5

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 9 - 11
เดือน

สูง

4

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 6 - 8
เดือน

ปาน
กลาง

3
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ไม่มีการบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหาย 5,001 50,000 บาท
ไม่มีการบาดเจ็บ หรือ
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท
ดาเนินงานสาเร็จตาม
เปูาหมายน้อยกว่าร้อยละ
80%
ดาเนินงานสาเร็จตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 8085%
ดาเนินงานสาเร็จตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 8690%

เฉพาะสานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 12
เดือน

สูง
มาก

5

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 9 - 11
เดือน

สูง

4

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 6 - 8
เดือน

ปาน
กลาง

3

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 3 - 5
เดือน

น้อย

2
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น้อย
มาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปาน
กลาง

3

น้อย

2

2

2

4

ความ
เสี่ยง
น้อย

หน่วยงานสนับสนุน

1

2

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

น้อย
มาก

น้อย

ระดับความเสี่ยง

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 1 - 2
เดือน หรือไม่เกิดขึน้ เลย

ดาเนินงานสาเร็จตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 9095%
ดาเนินงานสาเร็จตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 96100%
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา
มากกว่าร้อยละ 4 ขึน้ ไป
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 4
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 3
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2

คะแนน(L x I)

2

ผลกระทบ

น้อย

คาอธิบาย

โอกาส

การเบิกจ่าย
1. การจัดซือ้
งบประมาณไม่ จัดจ้างงบลงทุนไม่
เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
2. การจัด
โครงการไม่เป็นไป
ตามที่วางแผน ทา
ให้การเบิกจ่าย
ล่าช้าด้วย

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 3 - 5
เดือน

คาอธิบาย

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผลกระทบ



(3) ความ
เสี่ยง

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





น้อย
มาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ
1 เดือน

สูง
มาก

5

เกิดความล่าช้าในการส่ง
มอบงานให้กับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ
3 เดือน

สูง

4

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ
6 เดือน

ปาน
กลาง

3

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ปาน
กลาง

3

4

5

20

เสี่ยง
สูง
มาก

หน่วยงานสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 1 ลงมา

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

1

ระดับความเสี่ยง

น้อย
มาก

คะแนน(L x I)

โอกาสเกิดขึน้ ภายใน 1 - 2
เดือน หรือไม่เกิดขึน้ เลย

คาอธิบาย

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ


การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผล
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยง ปี
62)

1.กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงาน
ภายนอก มีการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ทาให้วทิ ยาลัยฯ
เจอผลกระทบใน
การปฏิบัติงาน
เช่น ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยอัตรา
ค่าบริการทาง
วิชาการด้าน
การแพทย์และ

88

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ
1 ปี

น้อย
มาก

1

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน

น้อย
มาก

1

1. กระบวนการ
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ปฏิบัติงานที่
ทุกเดือน
เกี่ยวข้องกับการใช้
เงินและมีชอ่ งทาง

สูง
มาก

5

สานักงาน ปปช.
ดาเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป

สูงมาก

5

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

หน่วยงานสนับสนุน

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

2

ระดับความเสี่ยง

น้อย

คาอธิบาย

คะแนน(L x I)

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึน้ ภายในรอบ
9 เดือน

สาธารณสุขของ
สานักการแพทย์
และสานักอนามัย
พ.ศ.๒๕๖๒

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ระดับ

(3) ความ
เสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาสที่จะเกิด

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต


การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
การจัดซือ้ จัด
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4

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 3 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 4 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 5 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุกเดือน

ปาน
กลาง
น้อย

3

ปาน
กลาง
น้อย

3

น้อย
มาก
สูง
มาก

1

น้อย
มาก
สูงมาก

1
5

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 2 เดือน

สูง

มูลค่าความเสียหาย
50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย
5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท
สานักงาน ปปช.
ดาเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย
100,001 – 500,000 บาท

สูง

4
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2

5

4

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

หน่วยงานสนับสนุน

สูง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย
100,001 – 500,000 บาท

ระดับความเสี่ยง

4

คะแนน(L x I)

สูง

ผลกระทบ

การรับสินบน
จากผู้ประกอบ
การเพื่อให้
ตรวจผ่าน
มาตรฐานงาน

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 2 เดือน

คาอธิบาย

โอกาส



ที่จะทาประโยชน์
ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง
2. กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือมีการ
เอื้อประโยชน์หรือ
ให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้องการกีด
กันการสร้าง
อุปสรรค
3. กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มี
ช่องทางเรียกร้อง
หรือรับ

คาอธิบาย

ระดับ

จ้าง (ความ
เสี่ยงเดิม ปี
62)

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





2

น้อย
มาก

1

สานักงาน ปปช.
ดาเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย
100,001 – 500,000 บาท

สูงมาก

5

สูง

4

มูลค่าความเสียหาย
50,001 – 100,000 บาท

ปาน
กลาง

3

น้อย
มาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุกเดือน

สูง
มาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 2 เดือน

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 3 เดือน

ปาน
กลาง

3

2

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

หน่วยงานสนับสนุน

3

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

ปาน
กลาง
น้อย

ระดับความเสี่ยง

มูลค่าความเสียหาย
50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย
5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

คะแนน(L x I)

3

ปาน
กลาง
น้อย

ผลกระทบ

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 3 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 4 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 5 เดือน

คาอธิบาย

โอกาส

ผลประโยชน์จากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





2

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่


การจัดซือ้ จัด
จ้างที่มคี วาม
ผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการ
รายเดิม
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มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 2 เดือน

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 3 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 4 เดือน

ปาน
กลาง
น้อย

3

น้อย
มาก

1

สานักงาน ปปช.
ดาเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสียหายเกินกว่า
500,000 บาทขึน้ ไป
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย
100,001 – 500,000 บาท

สูงมาก

5

สูง

4

มูลค่าความเสียหาย
50,001 – 100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย
5,001 - 50,000 บาท

ปาน
กลาง
น้อย

3

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

หน่วยงานสนับสนุน

5

2

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

สูง
มาก

น้อย

ระดับความเสี่ยง

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุกเดือน

มูลค่าความเสียหาย
5,001 - 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

คะแนน(L x I)

1

2

ผลกระทบ

น้อย
มาก

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 4 เดือน
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 5 เดือน

คาอธิบาย

โอกาส

น้อย

คาอธิบาย

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)





5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ


การยักยอกเงิน
หลวง ปลอม
แปลงเอกสาร
ในการเบิกจ่าย
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2

2

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
ทุก 5 เดือน

น้อย
มาก
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1

หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดการศึกษา

น้อย
มาก

ระดับความเสี่ยง

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

คะแนน(L x I)

1

ผลกระทบ

คาอธิบาย

โอกาส

คาอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับ

(4) ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

ภาคผนวก 3
ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ ง (FM-RM 02)
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แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน
(L x I)

ผลการดาเนิน
งาน การประกัน
คุณภาพการ
ศึกษาภายใน
ตัวบ่งชีด้ ้านการ
บริการวิชาการ
ไม่ครบ 6 ข้อ

คะแนน
(L x I)

การเปลี่ยน
แปลงของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผล
ต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์
และการ
ดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการ

ผลกระทบ

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4

3

12

ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
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ความ การลด 1.วิเคราะห์
เสี่ยง ความ สภาพแวดล้อม
น้อย เสี่ยง ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง
ต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์
และการ
ดาเนินงานด้าน
บริการวิชาการ
2.มีการ
มอบหมาย
กากับ ติดตาม
ให้คาปรึกษา
แนะแนว
กระบวนการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ

ต.ค. 62 - ก.ย.63

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ให้ผลการ
ดาเนินงาน
ในประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในด้าน
บริการวิชาการ
ครบ 6 ข้อ
2.ด้านการปฏิบัตงิ าน


การนา
งานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์มี
น้อย

ผลการ
ดาเนินงานการ
ปฏิบัติราชการใน
แต่ละเดือน ยัง
ไม่พบผลการ
ดาเนินงาน

4

5

20

เสี่ยงสูงมาก

3

3

9

ความ การลด 1.ผลักดันการ
เสี่ยง ความ นาผลงานวิจัย
ปาน เสี่ยง ไปใช้ประโยชน์
กลาง
ที่นาไปสู่การ
พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์
2.กระตุ้นให้มี
การปฏิบัติ
อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมี
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ต.ค. 62 - ก.ย.63

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

การตกลงการ
ทางานระหว่าง
คณาจารย์และ
คณะผู้จัดทา
อย่างชัดเจน
3.กาหนด
ผู้รับผิดชอบให้
ความรู้ กากับ
ติดตาม ให้
คาปรึกษา
ดูแลบริหาร
จัดการให้ได้มา
ซึ่งผลงานที่
นาไปสู่การต่อ
ยอดเชิง
พาณิชย์ และ
แนะแนว
กระบวนการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

คะแนน
(L x I)

1.กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอก มีการ
แก้ไข เปลี่ยน
แปลงทาให้
วิทยาลัยฯ เจอ
ผลกระทบในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยอัตรา

คะแนน
(L x I)

การเปลี่ยน
แปลงกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติ
งานของ
มหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยง ปี
62)

ผลกระทบ

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4

5

20

เสี่ยงสูงมาก

2

2

4

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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ความ การลด 1.มอบหมาย
เสี่ยง ความ ผู้รับผิดชอบ
น้อย เสี่ยง วิเคราะห์ถงึ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของ กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอก เพื่อ
นาไปสู่แนว
ทางการแก้ไข
ปัญหา

ต.ค. 62 - ก.ย.63

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ค่าบริการทาง
วิชาการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขของ
สานักการแพทย์
และสานัก
อนามัย พ.ศ.
๒๕๖๒

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

2.นากฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
หน่วยงาน
ภายนอก มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ และ
หาแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้อง
กับการ
เปลี่ยนแปลง
3.ดาเนินการ
สื่อสาร ให้
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฏหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
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(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง

คะแนน
(L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับ
ความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ภายนอกที่มี
การ
เปลี่ยนแปลง
ให้ผู้บริหาร
บุคลากร
เจ้าหน้าที่
รับทราบ

100

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้
กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

