แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความเสี่ยงน้อยมาก 1. ตรวจสอบจานวนรับเข้า
ย้อนหลัง 3-5 ปี หากมีจานวน
นักศึกษาที่รับเข้าลดลงต่อเนื่อง
ให้ปรับลดแผนรับจานวน
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่มี
ความเสี่ยง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษารายงานจานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
ที่มารายงานตัวในแต่ละรอบ ให้ทางผูบ้ ริหาร
และสาขาวิชาทราบ
2.ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มีความเสี่ยง) สาขาวิชาที่มีจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
โดยเชิญผูใ้ ช้บัณฑิต สถานประกอบการ รับ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
และผูท้ รงคุณวุฒิ ดาเนินการวิพากษ์
หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

คแนน(L x I)

1

(7) วิธีการจัดการกับความ
เสี่ยง

โอกาส

1

(11) ประเมินหลังควบคุม

ผลกระทบ

5

1

ระดับความเสี่ยง

มีการแพร่ระบาด และพบว่ามี
รายงานพบผูต้ ิดเชื่อเป็นบุคลากร/
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

25 ความเสี่ยงสูงมาก

คแนน(L x I)

5

โอกาส

5

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ

1. จานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/
สาขายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัย
อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทา
ให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมี
อัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความ
ต้องการของผูเ้ รียนและตลาดแรงงาน
(T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอทาให้การเข้าถึง
ข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับเลือกสละ
สิทธิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า
6.สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมีการแข่งขันกันมาก
ขึ้น (T:61)

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

1.1 จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับที่กาหนดไว้

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

1.ด้านกลยุทธ์
P

(3) ความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

ได้หลักสูตรปรับปรุง
โดยมีการปรับโครง
สร้าง เนื้อหารายวิชา
และเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
มาวิพากษ์หลักสูตร
ให้ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
ภาณุวัตน์

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
พีรพงศ์

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
พีรพงศ์

3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วย ออกบูธจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การเข้าถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยนาเสนอผ่านสื่อต่างๆ ทั่งแผ่นพับ และรูปแบบ
และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะ
ออนไลน์
แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

2.ด้านการปฏิบัติงาน
P 2.4 โรคระบาด

5

25 ความเสี่ยงสูงมาก

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก จัดทามาตการป้องกันโรคติดต่อ 1.จัดให้มีจุดคัดกรอง บุคลากร
จัดให้มีจุดเข้า-ออกอาคารเพียงแค่จุดเดียว และ ไม่พบผูต้ ิด (COVID-19)
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) นักศึกษา และผูม้ าติดต่อจากภายนอก มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณ
จุดคัดครอง
2.ทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ด้วย
แอลกอฮอล 70%โดยเฉพาะกลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับบันได

แม่บ้านจะเข้าทาความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยง
ทุก ๆ 3 ชั่วโมง

3.มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับ
ทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลาง

มีเจลแอลกอฮอลเพียงพอต่อความต้องการ

4.ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องน้าให้ มีสบู่เหลวเพียงพอต่อความต้องการ
สะอาด จัดให้มีสบู่สาหรับล้างมืออย่าง
เพียงพอ
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
P 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย
1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มีความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมีการ
ชารุด หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแล
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจ
ก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อต
หรือลัดวงจร

5

5

25 ความเสี่ยงสูงมาก

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก จัดทาแผนดับเพลิงและซ้อม
อพยพหนีไฟ ประจาปี

1.กาหนดหน้าที่รับผิดชอบของผูป้ ฏิบัติ มีการประชุมกาหนดหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์
ในแผนอพยพหนีไฟ
ฉุกเฉิน

2.เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงและซ้อม
หนีไฟปีละครั้ง

ยังไม่มีการเข้าอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพ เจ้าหน้าที่อาคารฯเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมใช้งาน ปีละ 2 ครั้ง
ตามอาคาร รอบ 6 เดือน

ได้แผนอพยพหนีไฟ
ประจาปี พ.ศ. 2564
และอุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมใช้งาน

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

คแนน(L x I)

1

(7) วิธีการจัดการกับความ
เสี่ยง

โอกาส

1

(11) ประเมินหลังควบคุม

ผลกระทบ

5

1

ระดับความเสี่ยง

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวข้องกับ
ผูป้ ระกอบการ

คแนน(L x I)

5

โอกาส

5

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ

ผลกระทบ

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือมีการเอือ้ ประโยชน์หรือ
ให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีด
กันการสร้างอุปสรรค
3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทาง
เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผูอ้ นื่ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ยุพิน,เจริญพร,เอือ้ อารีย์

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ยุพิน,เจริญพร,เอือ้ อารีย์

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
พิมชนก

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
P 5.1 การเอือ้ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)

25 ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงน้อยมาก การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานคณะฯ เฉพาะเจาะจง
กาหนดมาตการห้ามเจ้าหน้าที่
เชิญชวนพวกพ้องเข้าร่วมเสนอ
ราคา

1.หน่วยงานที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ทาบันทึกหรือ
เขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

บุคคลที่ทาการเบิกจ่าย
ไม่มีการแก้ไขหรือ
2.ประสานงานผูป้ ระกอบการเพื่อจะขอใบเสนอ เปลี่ยนแปลงเอกสาร
เนื่องจากมีแบบฟอร์ม
ราคา
ในการขอเบิกจ่าย และ
3.บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
เอกสารหลักฐานใน
บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบขอ
การแนบการเบิกจ่าย
อนุญาตซื้อ/จ้าง PR
เป็นไปตามที่
4.พิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยกาหนด
กรมบัญชีกลาง ประสานงานผูป้ ระกอบการส่ง
ของ บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE
5.บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบ
เบิกจ่าย US ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุก
ใบอีกครั้ง บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
P 5.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับ
ผูป้ ระกอบการรายเดิม

5

25 ความเสี่ยงสูงมาก

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงาน
เฉพาะเจาะจง
คณะฯคัดเลือกผูป้ ระกอบการใน
ข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบ GFMIS
ของกรมบัญชีกลาง ที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มาประกอบในการ
พิจารณาในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1.หน่วยงานที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ทาบันทึกหรือ
เขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

บุคคลที่ทาการเบิกจ่าย
ไม่มีการแก้ไขหรือ
2.ประสานงานผูป้ ระกอบการเพื่อจะขอใบเสนอ เปลี่ยนแปลงเอกสาร
เนื่องจากมีแบบฟอร์ม
ราคา
ในการขอเบิกจ่าย และ
3.บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
เอกสารหลักฐานใน
บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบขอ
การแนบการเบิกจ่าย
อนุญาตซื้อ/จ้าง PR
เป็นไปตามที่
4.พิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยกาหนด
กรมบัญชีกลาง ประสานงานผูป้ ระกอบการส่ง
ของ บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE
5.บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบ
เบิกจ่าย US ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุก
ใบอีกครั้ง บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
P 5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารใน 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อ
การเบิกจ่าย
ประสานงานเกี่ยวข้องกับ
ผูป้ ระกอบการ

5

5

25 ความเสี่ยงสูงมาก

1

1

1

ความเสี่ยงน้อยมาก ผูบ้ ริหารกาหนดมาตรการในการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เรื่อง การส่งคืนเงินยืมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตการยักยอกเงิน
หลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ
เบิกจ่าย หรือกระทาการอันเป็น
ผลประโยชน์แก่ตน โดยหาก
พนักงานไม่ดาเนินการส่งคืนเงิน
ยืมในระยะเวลาที่กาหนดจะไม่
สามารถขอยืมเงินครั้งต่อไปได้
และต้องทาหนังสือชี้แจงสาเหตุ
การส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกิน
กาหนดต่อผูบ้ ริหาร

1.ผูบ้ ริหารมีการกาหนดมาตรการใน
การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เรื่องการส่งคืนเงินยืมตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1. ผูบ้ ริหารกาหนดการยืมเงินทดรองราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
กาหนดการยืมเงินไว้ 4 ไตรมาสและให้ผบู้ ริหาร
ยืมเงินทดรองราชไตรมาสละ 1 ท่าน

จากการที่มีการ
ตรวจสอบการยืมเงิน
และเอกสารการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กาหนดของประกาศ
2.ตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืมให้
2. โครงการที่ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการจะ
มหาวิทยาลัยฯทาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ กาหนด อย่าง
มีการตรวจสอบรายละเอียดการเบิกเงินของแต่
บุคลากรทาการ
ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีผขู้ อยืมเงิน ละรายการในโครงการว่าเป็นไปตามข้อกาหนด
เบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น
ยืมเงินจานวนมากเกินกว่าความจาเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "เรื่อง
เกิดการผิดพลาดน้อย
และเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง
การกาหนดประเภทรายจ่ายและเงือ่ นไขการ
และทาให้การคืนเงินยืม
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามกาหนด
ระยะเวลา

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวง
ถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ กรณียืม
เงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งรายงาน
ต่อที่ประชุม ผูบ้ ริหารฯ ทราบเป็น
ประจาทุกครั้ง

2. ฝ่ายพัสดุและการเงินของคณะฯมีการจัดทา
หนังสือ ทวงถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ
กรณียืมเงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายตามระยะ
ที่กาหนด

(11) ประเมินหลังควบคุม

ระดับความเสี่ยง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

พิมชนก

คแนน(L x I)

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ตรวจสอบการยืมเงิน
และเอกสารการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กาหนดของประกาศ
มหาวิทยาลัยฯทาให้
บุคลากรทาการ
เบิก(10)
จ่ายได้
รวดเร็
ผลลั
พธ์ทวขึี่ได้้น
เกิดการผิดพลาดน้อย
และทาให้การคืนเงินยืม
เป็นไปตามกาหนด
ระยะเวลา

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เรื่อง การส่งคืนเงินยืมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตการยักยอกเงิน
หลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ
ดการกั
บความ
เบิ(7)
กจ่ายวิธหรืีการจั
อกระท
าการอั
นเป็น
ผลประโยชน์แก่เสีต่ยนงโดยหาก
พนักงานไม่ดาเนินการส่งคืนเงิน
ยืมในระยะเวลาที่กาหนดจะไม่
สามารถขอยืมเงินครั้งต่อไปได้
และต้องทาหนังสือชี้แจงสาเหตุ
การส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกิน
กาหนดต่อผูบ้ ริหาร

ผลกระทบ

ประสานงานเกี่ยวข้องกับ
ผูป้ ระกอบการ

ผลกระทบ

การเบิกจ่าย

(12) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

