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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้ความส าคัญกับ
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 ส่วนที ่1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่ง
พัฒนามาจากหมวดวิทยาศาสตร์ เมื่อยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียน
ฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) ใช้เวลาเรียน 2 ปี 

ในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ท าให้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สามารถเปิดสอนได้ในระดับปริญญาตรีและบริหารงานภายใต้สภาการฝึกหัดครู โดยมีอธิการเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดในวิทยาลัย มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเป็นคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี     
ครุศาสตรบัณฑิต 

คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่ท าหน้าที่ ให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักศึกษา ซึ่งในขณะนั้นเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง และระดับปริญญาตรี แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
4. ภาควิชาเคมี 
5. ภาควิชาชีววิทยา 
6. ภาควิชาฟิสิกส์ 
7. ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
8. ภาควิชาสุขศึกษา 
9. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ส าหรับการเรียกชื่อผู้บริหาร มีดังนี้ 
1. อธิการ  ต าแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยครู 
2. หัวหน้าคณะวิชา ต าแหน่งผู้บริหารคณะวิชา 
3. หัวหน้าภาควิชา ต าแหน่งผู้บริหารภาควิชา 
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ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 จึงสามารถเปิดวิชาการอ่ืนอีก 2 สาขา คือ
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และมีคณะวิชาเกิดขึ้นใหม่อีก 1 คณะวิชา 
คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ”เมื่อ
ปี พ.ศ. 2535 แทนชื่อ“วิทยาลัยครู”และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ. 2538 จึง
เปลี่ยนชื่อ “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”เป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ต าแหน่ง
ผู้บริหารคณะเปลี่ยนจาก“หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” ต าแหน่งผู้บริหารสถาบันเปลี่ยนจาก “อธิการ” 
เป็น “อธิการบดี” 

จวบจนในวันที่ 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่งต่างปิติกันถ้วนหน้าด้วยเป็นพระราช
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
“โดยท่ีเป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2547 ขึ้น” ยังความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างที่หาที่สุดมิได้ในครั้งนี้  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 27 สาขาวิชา 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 4 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

 
ปรัชญา   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า 
  

วิสัยทัศน์ 
ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน 

 
พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1. มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทาง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
เป็นอย่างด ี

2. มีทักษะด้านการงานอาชีพ สามารถด าเนินอาชีพของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีทักษะและวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

4. มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพ 
5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
6. เป็นพลเมืองด ีมีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง และเป็นผู้น าในการพัฒนาสังคม 
7. มีความเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
9. น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงความ

เป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
10. ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม 
11. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบอาชีพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี 
 

สีประจ าคณะ 
สีเหลือง  

 
ที่ตั้ง  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000, 3002 โทรสาร           
0-2472-5714 website: http://sci.bsru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 ส่วนที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือระดับ

คณะ และระดับสาขาวิชา ดังนี้ 
1.1 ระดับคณะ รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ประกอบด้วย รองคณบดี

เป็นประธาน หัวหน้าภาควิชาและประธานสาขาวิชาเป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับ
ดูแลของคณบดี 

1.2 ระดับสาขาวิชา รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสาขาวิชา ประกอบด้วย
ประธานสาขาวิชา เป็นประธาน อาจารย์ประจ าในสาขาวิชาเป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของ
หัวหน้าภาควิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 

คณบดี 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสาขาวิชา 
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2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในโดยการบริหารการควบคุมภายในปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือ
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

2. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

3. ให้มีการติดตามประเมินผล การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือการจัดการที่ด ี
5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 
2.2 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

3. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

4. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมแต่ละระดับมีดังต่อไปนี้ 

 
ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

กรรมการอ านวยการ -อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษาในการด าเนินงาน
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
-ควบคุม และก ากับดูแลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจการจัดตั้งองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักและตามค าของบประมาณ 
-อ านวยการเสนอแนะให้ความเห็นและค าปรึกษาในการด าเนินการ
ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง -ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
-จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
-จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยง 
-ติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอ านวยการ  

ผู้บริหารระดับภาควิชา/สาขาวิชา -ศึกษาท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยง 
-ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ในภาควิชา/สาขาวิชา และจัดให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงในภาควิชา/สาขาวิชา รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามแนวทางการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินภารกิจและการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสาร
ให้ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็น 5 
กระบวนการ ดังนี้ 
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1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) การระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง 
3) การประเมินความเสี่ยง 
4) การตอบสนองความเสี่ยง 
5) การติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยในการ

ก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้จะสามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับทีค่ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอมรับ เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย ภาษา การบริการวิชาการ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่

สากล 
  

2) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
เป็นการระบุความเสี่ยงที่ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุม

ทุกพันธกิจ และการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง จ าแนกได้เป็น 5 ด้าน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้จ าแนก
ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ภาควิชา/สาขาวิชาได้ด าเนินการดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2) ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
4) ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก 
5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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3) การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ

ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้น ซึ่งสามารถ
ก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1.1 ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์
จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติ
ของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1)    

3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ 
ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหาย
ที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยง
นั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก ่สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) 
และน้อยมาก (1) 

3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และน้อย 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 

ภาพระดับของความเสียหาย (Degree of risks) 
 

4) การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยง เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับ
แรก ทั้งนีใ้นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

1) การยอมรับ (Take, Accept) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ  

2) การควบคุม (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  

3) การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการใหค้วามเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น  การ
หยุดด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

4) การโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืน
ได ้
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

4. การติดตามและประเมนิผลการจัดการความเสี่ยง 
 นโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ใช้วิธีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมในระหว่างด าเนินการ หรือใช้วิธีการประเมินแยกต่างหากมุ่งเน้นโดย
ตรงที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและท าให้มีโอกาสได้พิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมที่
ต่อเนื่องโดยการติดตามผลพบสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือพบโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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ส่วนที่ 3 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิต และชื่อเสียงทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีหลกัสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ทีส่นบัสนนุให้บัณฑติมีคุณภาพสู่สงัคม 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 

เพื่อให้หลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีผ่านการ
ประเมินประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไม่เปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(A) 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่
ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก
อาจารย์ย้ายสังกัดมหาวิทยาลัย หรือ 
เกษียณอายุราชการ หรือลาออก 
หรือเสียชีวิต (A1) 

3 4 12 1 

2. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (A2) 

3 3 9 2 

3. สาขาวิชา ด าเนนิการจัดท า มคอ.
3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
ไม่ครบทุกรายวชิา (A3) 

2 3 6 3 
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มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิต และชื่อเสียงทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีหลกัสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ทีส่นบัสนนุให้บัณฑติมีคุณภาพสู่สงัคม 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงและพฒันา
รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิเคราะห์และปรับปรุงรายวชิา
แกนวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นิสิตสอบไม่ผา่นวชิาแกน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (B) 

เนื้อหาวิชาแกน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไมส่อดคล้อง
กับการน าไปใช้ในแต่ละ
หลักสูตร (B1) 

3 3 9 1 
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มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์หลักที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพทางวิชาชีพ ของอาจารย์และบุคลากร 
เป้าประสงค์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

โครงการอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ
แนวทางในการปฏบิัติงานและ
การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมใน
ฐานะเป็นอาจารย์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร 

อาจารย์ใหม่ขาดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติตัว และ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ (C) 

อาจารย์ใหม่ไม่เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตัว 
การเรียนการสอน และการ
จัดท าผลงานทางวชิาการ 
(C1) 

3 3 9 1 
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มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

โครงการจัดท าแผนงบประมาณ เพือ่ให้การบริหารจัดการ
งบประมาณทีไ่ด้รับ เป็นไปตาม
แผนงบประมาณที่ก าหนด 

การใช้งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่ก าหนด (D) 

1. งบประมาณที่ได้รบัการ
จัดสรร ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงาน (D1) 

5 5 25 1 

2. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้
งบประมาณในแตล่ะหมวด 
(D2) 

3 5 15 2 

3. การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (D3) 

5 2 10 3 

 
 



15 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร การให้บริการและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสื่อสาร 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อเพิ่มจ านวนนสิิตใหม่ จ านวนนสิิตใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนิสติ (E) 

คู่แข่งทางการตลาดมากข้ึน 
(E1) 

5 4 20 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 3 การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

โครงการ safety workplace  เพื่อให้บุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มี
ความปลอดภัยต่อชีวติและ
ทรัพย์สิน 

บุคลากรไม่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (F) 

1. ไม่มีระบบการติดตาม
บุคคลภายนอกที่เข้า-ออก
อาคาร (F1) 

2 3 6 1 

2. การเกิดอัคคีภัย (F2) 1 5 5 2 

 
 
 
 
 
 
 



17 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.1 
การประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 3 การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร 

เพื่อรักษา/ป้องกันอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ภายในอาคารไม่ให้เกิด
ความเสียหาย สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบัติงานในการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ภายในอาคารเกิดความ
เสียหาย และบุคลากรไม่
มีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน (G) 

มีการเพิ่มจ านวนการใช้
ไฟฟ้าอยู่เนืองๆ จนท าให้
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง  (G1) 

4 4 16 1 

 
 
 

 
 
 
 



18 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.2 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of risk / Risk matrix) 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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19 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

หมายเหตุ 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (A) 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์ย้ายสังกัดมหาวิทยาลัย 
หรือ เกษียณอายุราชการ หรือลาออก หรือเสียชีวิต (A1) 
2. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (A2) 
3. สาขาวิชา ด าเนินการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ไม่ครบทุกรายวิชา (A3) 

นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B) 

1. เนื้อหาวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับการน าไปใช้ในแต่ละหลักสูตร (B1) 

อาจารย์ใหม่ขาดทิศทางในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตัว และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (C) 

1. อาจารย์ใหม่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตัว การเรียนการสอน และการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ (C1) 

การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนด (D) 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน (D1) 
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งบประมาณในแต่ละหมวด (D2) 
3. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (D3) 

จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต (E) 1. คู่แข่งทางการตลาดมากขึ้น (E1) 
บุคลากรไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (F) 1. ไม่มีระบบการติดตามบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกอาคาร (F1) 

2. การเกิดอัคคีภัย (F2) 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ภายในอาคารเกิดความเสียหาย และ
บุคลากรไม่มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน (G) 

1. มีการเพิ่มจ านวนการใช้ไฟฟ้าอยู่เนืองๆ จนท าให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (G1) 

  
 
 



20 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีหลกัสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ทีส่นบัสนนุให้บัณฑติมีคุณภาพสู่สงัคม 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน (TQF) 

เพื่อให้หลักสูตร
ระดับปริญญาตร ี
ผ่านการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน (A) 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์
ย้ายสังกัดมหาวทิยาลัย หรือ เกษียณอายุ
ราชการ หรือลาออก หรือเสียชีวิต (A1) 

1. ทบทวนแผนอัตราก าลงั โดยส ารวจ
ทุกสาขาวชิา และด าเนินการหาอัตรา 
ก าลังทดแทน  

30 ก.ย. 58 
คณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายแผนและ
บริหาร 

 

2. คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (A2) 

2.1 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้มี
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 
2.2 ส่งเสริมอาจารย์ที่มีคุณวุฒไิม่ตรง
หลักสูตร โดยการท าผลงานทาง
วิชาการทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 

30 ก.ย. 58 
สาขาวชิา และคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

 

3. สาขาวิชา ด าเนนิการจัดท า มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ไม่
ครบทุกรายวิชา (A3) 

3.1 มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3.2 มีการประเมินผล ตามแผนการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ 

30 ก.ย. 58 
สาขาวชิา และคณะ 
กรรมการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

 



21 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีหลกัสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน ทีส่นับสนนุให้บัณฑติมีคุณภาพสู่สงัคม 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

โครงการปรับปรุงและพฒันา
รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิเคราะห์และปรับปรุง
รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นิสิตสอบไม่ผา่นวชิา
แกนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (B) 

เนื้อหาวิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ไม่
สอดคล้องกับการน าไปใช้ใน
แต่ละหลักสูตร (B1) 

1.1 ปรับปรุงและพฒันา
รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยมีการประชุม
ในสาขาวชิา 
1.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมวิพากษ์เนื้อหาและ
รายละเอียดของรายวิชาแกน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

30 ก.ย. 58 
คณะกรรมการ
วิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

 

 
 

 
 
 



22 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์หลักที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร 
เป้าประสงค์  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค ์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง 

การจัดการ        
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

โครงการอาจารย์พี่เลี้ยง 
(Mentor) 

เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ
แนวทางในการปฏบิัติงานและ
การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมใน
ฐานะเป็นอาจารย์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

อาจารย์ใหม่ขาดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติตัว และ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ (C) 

อาจารย์ใหม่ไม่เข้าใจใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตัว การเรียนการสอน และ
การจัดท าผลงานทาง
วิชาการ (C1) 

จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง
ให้กับอาจารย์ใหม่ 

30 ก.ย. 58 
คณะกรรมการ
วิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

 

 
 
 
 

 
 



23 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 

ขั้นตอนและ
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

โครงการจัดท าแผน
งบประมาณ 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณทีไ่ด้รับ 
เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่ก าหนด 

การใช้งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่ก าหนด 
(D) 

1. งบประมาณที่ได้รบัการ
จัดสรร ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงาน (D1) 

1.1 ปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมตามวงเงนิที่
ได้รับการจัดสรร 
1.2 จัดท าโครงการ เพื่อหาแหล่ง
งบประมาณอื่นๆ เพิ่มเติม 

30 ก.ย. 58 
คณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายวางแผน
และบริหาร 

 

2. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งบประมาณ
ในแต่ละหมวด (D2) 

2. มีการจัดอบรม/ทบทวนการใช้/
การเบิก-จ่ายงบประมาณในแตล่ะ
หมวด 
 

  

3. การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (D3) 

3. พัฒนาระบบการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

  

 



24 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร การให้บริการและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสื่อสาร 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการความ

เสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เพื่อเพิ่มจ านวนนสิิตใหม่ จ านวนนสิิตใหม่ไม่
เป็นไปตามแผนการรับ
นิสิต (E) 

คู่แข่งทางการตลาดมาก
ขึ้น (E1) 

1. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 
2. ส ารวจความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน/สถาน
ประกอบการ 
 

30 ก.ย. 58 
คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ และ
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 



25 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 3 การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

โครงการ safety workplace  เพื่อให้บุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มี
ความปลอดภัยต่อชีวติและ
ทรัพย์สิน 

บุคลากรไม่มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (F) 

1. ไม่มีระบบการ
ติดตามบุคคลภายนอก
ที่เข้า-ออกอาคาร (F1) 

1. มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด และระบบคีย์
การ์ดในการเข้า-ออก
อาคารในระหว่างนอก
เวลาราชการ 

30 ก.ย. 58 
คณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายวิจัย 

 

2. การเกิดอัคคีภัย 
(F2) 

2.1 มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟ 
2.2 มีการตรวจสอบ
ระบบดบัเพลิง 

  

 
 
 



26 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มบส.3 
การตอบสนองความเสี่ยง 

 เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์หลักที่ 3 การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยความเสี่ยง 
การจัดการ        
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

โครงการปรับปรุงและพฒันา
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

เพื่อรักษา/ป้องกันอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ภายในอาคารไม่ให้เกิด
ความเสียหาย สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบัติงานในการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ภายในอาคารเกิดความ
เสียหาย และบุคลากรไม่
มีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน (G) 

มีการเพิ่มจ านวนการใช้
ไฟฟ้าอยู่เนืองๆ จนท าให้
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง  (G1) 

1. เตรียมระบบไฟฟ้า
ส ารอง เพื่อรองรับ
การใช้งานที่เพิ่มขึ้น 
2. รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างเป็น
รูปธรรม 

30 ก.ย. 58 
คณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายวางแผน
และบริหาร 

 

 
 
 

 
 



27 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 



29 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 



30 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 



31 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 



32 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 



33 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 



34 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 



35 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 



36 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
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เกณฑม์าตรฐานระดับความเสี่ยง  
 
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 1.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (A) 
  1.1.1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์ย้าย
สังกัดมหาวิทยาลัย หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออก หรือเสียชีวิต (A1) 
  1.1.2) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (A2) 
  1.1.3) สาขาวิชา ด าเนินการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ไม่ครบทุก
รายวิชา (A3) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์พัฒนาได้คะแนนน้อยกว่า 
3.51 และสภามหาวิทยาลัยให้งดรับนิสิตใหม่ 

4 ค่อนข้างรุนแรง หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์พัฒนาได้คะแนน 
น้อยกว่า 3.51 

3 ปานกลาง หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่เกณฑ์พัฒนาได้คะแนน
มากกว่า 3.51 

2 น้อย หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่เกณฑ์พัฒนาได้คะแนน            
น้อยกว่า 3.51 

1 น้อยมาก หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์พัฒนาได้คะแนน
มากกว่า 3.51 
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 1.2) นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(B) 
  1.2.1) เนื้อหาวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับการน าไปใช้ในแต่ละ
หลักสูตร (B1) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               
มากกว่าร้อยละ 20 

4 ค่อนข้างรุนแรง นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               
ร้อยละ 15-19 

3 ปานกลาง นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  
ร้อยละ 10-14 

2 น้อย นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                
ร้อยละ 5-9 

1 น้อยมาก นิสิตสอบไม่ผ่านวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              
น้อยกว่าร้อยละ 5 
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2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
 2.1) อาจารย์ใหม่ขาดทิศทางในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตัว และความก้าวหน้าทางวิชาการ (C) 
  2.1.1) อาจารย์ใหม่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตัว การเรียนการสอน และการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ (C1) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด อาจารย์ใหม่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน            
การปฏิบัติตัว และการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

4 ค่อนข้างรุนแรง อาจารย์ใหม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เข้าใจในเรื่องการเรียน
การสอน การปฏิบัติตัว และการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

3 ปานกลาง อาจารย์ใหม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน แต่ไม่
เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตัว และการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

2 น้อย อาจารย์ใหม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน                
การปฏิบัติตัว แต่ไม่เข้าใจในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

1 น้อยมาก อาจารย์ใหม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน          
การปฏิบัติตัว และการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



41 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
 3.1) การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนด (D) 
  3.1.1) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน (D1) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ทุกโครงการ 
4 ค่อนข้างรุนแรง ไมส่ามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้               

บางโครงการ 
3 ปานกลาง ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ แต่ต้องปรับวงเงิน 
2 น้อย ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้                         

แต่ต้องปรับรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการ 
1 น้อยมาก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้  
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  3.1.2) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งบประมาณในแต่ละหมวด (D2) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ด าเนินการตามขั้นตอนผิดพลาด จ านวน 9 ครั้ง ขึ้นไป 
4 สูง ด าเนินการตามขั้นตอนผิดพลาด จ านวน 7-8 ครั้ง 
3 ปานกลาง ด าเนินการตามขั้นตอนผิดพลาด จ านวน 5-6 ครั้ง 
2 น้อย ด าเนินการตามขั้นตอนผิดพลาด จ านวน 3-4 ครั้ง 
1 น้อยมาก ด าเนินการตามขั้นตอนผิดพลาด จ านวน 1-2 ครั้ง 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
4 ค่อนข้างรุนแรง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้                                              

แต่ต้องด าเนินการใหม่ทุกข้ันตอน 
3 ปานกลาง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้                                                  

แต่ต้องด าเนินการใหม่บางขั้นตอน 
2 น้อย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ โดยการโอนย้ายหมวดเงิน 
1 น้อยมาก สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ แต่ต้องแก้ไขเล็กน้อย 
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  3.1.3) การด าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (D3) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
4 ค่อนข้างรุนแรง สามารถด าเนินโครงการได้ แต่ขอขยายระยะเวลาในการเบิกจ่าย 
3 ปานกลาง สามารถด าเนินโครงการได้ แต่ต้องปรับเปลี่ยนกรอบระยะเวลา 
2 น้อย สามารถด าเนินโครงการได้ แต่ไม่เป็นไปตามไตรมาส 
1 น้อยมาก สามารถด าเนินโครงการได้ตามปกติ 
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4. ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก 
 4.1) จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต (E) 
  4.1.1) คู่แข่งทางการตลาดมากขึ้น (E1) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผน 21 หลักสูตร ขึ้นไป 
4 ค่อนข้างรุนแรง จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผน 16 – 20 หลักสูตร 
3 ปานกลาง จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผน 11 – 15 หลักสูตร 
2 น้อย จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผน 6 – 10 หลักสูตร 
1 น้อยมาก จ านวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผน 1 – 5 หลักสูตร 
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5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.1) บุคลากรไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (F) 
  5.1.1) ไม่มีระบบการติดตามบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกอาคาร (F1) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด บุคลากรเสียชีวิต และมีการสูญเสียทรัพย์สิน 
4 ค่อนข้างรุนแรง บุคลากรทุพพลภาพ และมีการสูญเสียทรัพย์สิน 
3 ปานกลาง บุคลากรได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีการสูญเสียทรัพย์สิน 
2 น้อย บุคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และไม่มีการสูญเสียทรัพย์สิน 
1 น้อยมาก บุคลากรไม่ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีการสูญเสียทรัพย์สิน 
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  5.1.2) การเกิดอัคคีภัย (F2) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด บุคลากรเสียชีวิต อุปกรณ์และครุภัณฑ์ถูกท าลายทั้งหมด 
4 ค่อนข้างรุนแรง บุคลากรทุพพลภาพ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ถูกท าลายบางส่วน 
3 ปานกลาง บุคลากรได้รับบาดเจ็บสาหัส อุปกรณ์และครุภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ 
2 น้อย บุคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไช้งานได้ดี 
1 น้อยมาก บุคลากรไม่ได้รับบาดเจ็บ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี 
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 5.2) อุปกรณ์และครุภัณฑ์ภายในอาคารเกิดความเสียหาย และบุคลากรไม่มีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน (G) 
  5.2.1) มีการเพิ่มจ านวนการใช้ไฟฟ้าอยู่เนืองๆ จนท าให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง (G1) 
 

ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครุภัณฑ์เสียหายทั้งหมด     
และใช้งานไม่ได้ 

4 ค่อนข้างรุนแรง บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครุภัณฑ์เสียหายบางส่วน         
และใช้งานไม่ได้ 

3 ปานกลาง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่สะดวก                           
ครุภัณฑ์เสียหายบางส่วน แต่ใช้งานได้บ้าง 

2 น้อย บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่สะดวก ครุภัณฑ์ไช้งานได้ดี 
1 น้อยมาก บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี 
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ภาคผนวก  ค 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน (แบบ A.1-A.4) 
และค าแนะน าการใช้แบบสอบถาม 

 
วัตถุประสงค์ 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายในตามกิจกรรมแต่ละ
ด้าน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามมี  4 ชุด  คือ 
ชุดที่ 1   แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร (แบบ A.1) 

ส าหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหาร ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการบริหารงานของหน่วยงาน  
ชุดที่ 2  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี (แบบ A.2)  

ใช้ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชี 
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ A.3) 

ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ชุดที่ 4   แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ A.4)  

ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล  
หน่วยงานสามารถน าตัวอย่างแบบสอบถามนี้ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับแต่ละ

เรื่องหรือแต่ละกิจกรรมที่จะท าการประเมินและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่และสามารถออกแบบ  
แบบสอบถามการควบคุมภายในกิจกรรมเฉพาะของหน่วยงานที่ มิได้ปรากฏในแบบสอบถามนี้ขึ้นมาเองให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

 
การใช้แบบสอบถาม 

 1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม 
กรณีมีการปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ท าเครื่องหมาย “” ในช่อง 

“มี/ใช่”   

 กรณีมีการปฏิบัติตามค าถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ท าเครื่องหมาย “” ในช่อง 
“มี/ใช่”   

 กรณี ไม่มีการปฏิบัติ ตามค าถาม แสดงถึ งจุ ด อ่อนของการควบคุมภายใน ให้ท า            
เครื่องหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   
  กรณีไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม ให้ใส่  N/A (not applicable) ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่ 
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2. ค าตอบว่า “ไม่มี/ ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

จากค าตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์
เอกสารหลักฐาน หรือถ้อยค าของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปค าตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติ
ในแต่ละข้อของค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ ค าตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน 

 3. จากข้อมูลในช่อง “ค าอธิบาย/ ค าตอบ” จะน ามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม 

4. สรุป ท้ายหัวข้อย่อยของแต่ละกิจกรรม ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้นๆ  
ข้อคิดเห็นและค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานปฏิบัติอย่างไรใน
เรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมของการควบคุมภายในว่า
เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายในโดยรวมของกิจกรรม 

 
ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละกิจกรรมของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้

วิจารณญาณว่า 
1. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
2. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่  

อย่างไร 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 1 

ด้านการบริหาร (แบบ A.1) 
 

ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีที่สุดคือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของหน่วยงาน การ
สรุปค าตอบค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” จะน าข้อมูลจากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
เอกสารหลักฐาน และถ้อยค าของผู้มีความรู้ในเรื่องท่ีสอบถามและเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 

 
แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. พันธกิจ 
1.1   วัตถุประสงค์หลัก 
1.2   การวางแผน 
1.3   การติดตามประเมินผล 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.1  ประสิทธิผล 
2.2  ประสิทธิภาพ 

3. ทรัพยากร 
3.1  การจัดสรรทรัพยากร 
3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 

4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
4.1  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนด 
4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
1.  พันธกิจ (Mission) 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก (Goals) 
   

1) หน่วยรับตรวจมีการก าหนด       
พันธกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

 -มีการก าหนดพันธกิจในแผนกลยุทธ์ 
 

2) พันธกิจที่ก าหนดดังกล่าวมีความ
ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้ 

 
 

 -พันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ระบุ
ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้ 

3) พันธกิจที่ก าหนดมีความสอด คล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 
 

 -พั น ธ กิ จ ที่ ก า หน ด ไ ว้ ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4) มีการประกาศให้บุคลากรทุกคน
ทราบพันธกิจขององค์กร 

 
 

 -มีการแจ้งให้บุคลากรรับทราบ โดยการติด
ประกาศบนบอร์ด/ลงเว็บไซด์/จอ LED/
หนังสือเวียน 

5) ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของ
องค์กร 

 
 

 -มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การด าเนินงานไว้ในแผนกลยุทธ์ 

6) วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
สามารถวัดผลส าเร็จได้ 

 
 

 -วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่  จัดท าขึ้น
สามารถวัดผลส าเร็จได้ 

7) วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมี
การแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับ
กิจกรรม หรือส่วนงานย่อย 

 
 

 -ระดับกิจกรรม/ส่วนงานย่อยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ย่อยไว้ในการด าเนินงาน /
โครงการ 

สรุป : วัตถุประสงค์หลัก 
มีการควบคุมเพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า บุคลากรของหน่วยงานทุกคน
เข้าใจ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

   

    
    
    
    
    
    
    

แบบ A.1 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
1.2 การวางแผน  (Planning)    

1) ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด 

 
 
 
 

 -มีการปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนด และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 

2) แผนการด าเนินงานมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน การ
จัดสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณ อัตรา ก าลัง 
และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

 
 

 -มีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ในแผน
กลยุทธ์อย่างชัดเจน 
 

3) มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนทราบ 

 
 

 -มีการถ่ายทอดรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ตามแผนให้กับผู้รับผิดชอบงานทราบโดยการ
ประชุม/หนังสือเวียน 

4) มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนให้แก่
เจ้าหน้าที่ 

 
 

 -มีการมอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบได้
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในบันทึก/ค าสั่ง 

สรุป : การวางแผน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่าการวางแผนมีประสิทธิผล หากแต่
ต้องมีการปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

   

    
1.3 การติดตามประเมินผล (Monitoring)    

1) มีการประเมินผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ         

 
 

 

 -มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
ตามรายงานการประชุม และรายงานผลการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

2) มีการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงิน
จริงกับงบประมาณ และสรุปสาเหตุของความ
แตกต่ า งของจ านวน เงิ นที่ ใ ช้ จ่ า ยจริ งกั บ
งบประมาณ 

 
 

 -มีการปรับปรุงการตรวจติดตามความก้าว 
หน้า โดยการตรวจเช็คเงินงบประมาณที่
เบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรม 
 

3) มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
ประ เมินมี ค วามน่ า เ ชื่ อ ถื อ  และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
 

 -มีการติดตามผลอย่าง เป็นระบบ ตาม
รายงานผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
4) การติดตามประเมินผลมีการ

ด าเนินการในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม 
 
 

 -มีการติดตามประเมนิผลภายหลังการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 

5) มีการสื่อสารผลการประเมินให้
บุคลากรที่รับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงาน     

 
 

 -การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งได้แจ้ง
ผลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้มี
การแก้ไขปรับปรุง 

6) มีการทบทวนหรือปรับปรุง
วั ตถุ ป ระส งค์ ก ารด า เนิ น ง าน  แผน  และ
กระบวนการด าเนินงานตามค าร้องขอของ
บุคลากรที่รับผิดชอบ 

 
 

 -มีการทบทวน/ปรับปรุงวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน  แผน และกระบวนการด าเนิน 
งานตามค าร้องขอของบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ในการประชุม 

7) ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเพื่อให้
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้  

 
 

 -มีการปรับปรุงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

8) หน่วยงานมีการตรวจสอบหรือสอบ
ทานที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 

 -มีการปรับปรุงการตรวจสอบ/สอบทาน
เก่ียวกับการด าเนินงาน 
 

9) มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือ
การสอบทานอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร     

 
 

 -มีการปรับปรุงการรายงานผลการ
ตรวจสอบ/การสอบทานเก่ียวกับการ
ด าเนินงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

สรุป : การติดตามประเมินผล 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่ น ใจว่ า  การติ ดตามประ เมินผลมี
ประสิทธิผล หากแต่ต้องปรับปรุงในเรื่องการ
ตรวจติดตามความก้าวหน้า โดยการตรวจเช็ค
เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรม การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด การตรวจสอบ/สอบทานเกี่ยวกับ
การด าเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบ/
การสอบทานเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ดีขึ้น    
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

สรุป : ผลการประเมินพันธกิจ 
ผลการประเมินพันธกิจมีการควบคุมเพียงพอ และท าให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรของหน่วยงานทุกคนเข้าใจ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ การวางแผนมีประสิทธิผล หากแต่ต้องมี
การปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด และให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลมีประสิทธิผล หากแต่ต้องปรับปรุงในเรื่องการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า โดยการตรวจเช็คเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรม การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้เป็นไปตามที่ก าหนด การตรวจสอบ/สอบทานเกี่ยวกับการด าเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบ/การสอบทาน
เก่ียวกับการด าเนินงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น    
    
  

   ชื่อผู้ประเมิน ….  

             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
2.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)    

2.1 ประสิทธิผล (Effectiveness)    
1) ฝ่ายบริหารมีการพิจารณาและ

ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

 
 

 

 -มีการปรับปรุงการพิจารณาและก าหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
 

2) ฝ่ายบริหารมีการประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 

 -มีการปรับปรุงการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

3) ในอดีตที่ผ่านมาผลการด าเนินงาน
ในระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ 
(Outcome) จากกระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

 
 

 -มีการปรับปรุงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์  
 

4) ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติได้มีการน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

 
 

 -มีการปรับปรุงการน าข้อเสนอแนะจาก
มาตรการปรับปรุงประสิทธิผลไปปฏิบัติ  
 

5) กระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญมี
การจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ง่าย 

 
 

 -มีการปรับปรุงการจัดท ากระบวนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญให้เป็นเอกสารในรูปแบบ
ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย 

6) เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินงานเป็นปัจจุบัน (up-to-date)  

 
 

 -มีการปรับปรุงการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 

สรุป : ประสิทธิผล 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่ น ใจว่ า  กระบวนการด า เนินงานมี
ประสิทธิผล หากแต่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการท างานให้ดีขึ้น 

   

    
2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency)    

1) ฝ่ายบริหารมีการติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนิน 
งาน 

 
 

 -มีการปรับปรุงการติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ
ด าเนินงาน 

2) ในอดีตที่ผ่านมามีการค านวณต้นทุน
ของแต่ละกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ    

 
 

 -มีการปรับปรุงการค านวณต้นทุนของแต่ละ
กระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ   
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
3) มีการเปรียบเทียบต้นทุนการ

ด าเนินงานกับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ 
(Outcome) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

 
 

 -มีการปรับปรุงการเปรียบเทียบต้นทุนการ
ด าเนินงานกับผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ได้รับในเวลาที่เหมาะสมต่อการ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 -ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม 
 

5) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
 

 -มีการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

สรุป : ประสิทธิภาพ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่ น ใจว่ ากระบวนการด า เนิน งานมี
ประสิทธิภาพ หากแต่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น    

   

    
สรุป : กระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการด าเนินงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาพ หากแต่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น    
   

 
 

  
ชื่อผู้ประเมิน…     

             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                              9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
  3.  ทรัพยากร (Resources) 
       ทรัพยากรในที่นี้รวมถึงทรัพยากรที่พร้อม
จะน าไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น ความ
ช าน าญและความสามารถของบุ คล ากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และเงิน
งบประมาณที่ได้รับ 

 
 
 
 

  

3.1 การจัดสรรทรัพยากร (Allocation 
of Resources) 

   

1) ทรัพยากรที่มีของหน่วยงานได้รับ
การจัดสรรให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด        

 
 

 -มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกระบวนการ
ด าเนินงาน       

2) ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อย
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 

 -มี ก า ร ป รั บป รุ ง ท รั พ ย า ก รที่ มี ก า ร ใ ช้
ประโยชน์น้อย 

3) มีการจัดล าดับความส าคัญของ
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

 
 

 -มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์
การด าเนินงาน 

4) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้
หน่วยงานบรรลุผลที่ดีที่สุดในการสร้างความ
สมดุลระหว่างประสิทธิผลกับประสิทธิภาพได้ถือ
หลักปฏิบัติสม่ าเสมอ  

 
 

 -มีหลักปฏิบัติในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้
บรรลุผลที่ดีที่สุด  
 

สรุป : การจัดสรรทรัพยากร 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่ น ใจว่ า  การจัดสรรทรัพยากรเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

   

    
   3.2 ประสิทธิผลของการใชท้รัพยากร  
(Effective  Use of  Resources ) 

   

1) มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 
 

 -มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากร 

2) กรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดมีการปฏิบัติที่เหมาะสม 
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
 

 -มีการปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย  
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3) บุคลากรยอมรับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมายก าหนดหรือสูงกว่า  

 
 

 -บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนด 
 

4) มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอ
ส าหรับบุคลากรในการฝึกฝนทักษะและ
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 
 

 -มีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

5) มีวิธีการจูงใจให้บุคลากรให้
ค ว ามส า คั ญต่ อ ก าร พัฒนาทั กษะและ
ความสามารถของตนเอง 

 
 

 -มีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

6) มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องมือหลักอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
 

 -มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ
หลักอย่างสม่ าเสมอ 
 

7) มีการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานเป็นครั้งคราว เพ่ือให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 -มีการปรับปรุงการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  
 

สรุป : ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้

เกิดความมั่นใจว่า การจัดสรรทรัพยากร
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจัดสรรให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดและผลของการใช้ทรัพยากร
บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากแต่ต้องปรับปรุง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรให้ดี
ขึ้น    

 
 
 

 
 
 

 

 

  

    

สรุป : ทรัพยากร 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด เป็น ไปตาม

วัตถุประสงค์ และจัดสรรให้เป็นไปตามที่ก าหนดและผลของการใช้ทรัพยากรบรรลุตามวัตถุประสงค์ หากแต่ต้อง
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้น    
    

  
ชื่อผู้ประเมิน…     

             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                             9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
4.  สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
(Operating Environment) 

4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ  
ข้อบังคับและมาตรฐานทีก่ าหนด 
(Compliance) 

   

1) มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การด าเนินงาน 

 
 
 

 -มีการปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

2) มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
ก าหนด 

 
 

 -มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

3) มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน 

 
 

 -มีการปรับปรุงการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

สรุป : กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรฐานที่ก าหนด                     

มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด
ความมั่น ใจว่า  การด า เนินงานเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
ก า หนด  หา กแ ต่ ต้ อ งป รั บ ป รุ ง  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้ดีขึ้น    

   

    
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ

ด าเนินงาน (Compatibility) 
   

1) มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มผีลกระทบ
ที่มีนัยส าคญัต่อการด าเนนิงานในอนาคตของ
หน่วยงาน (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดา้น
เศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและการออกกฎ 
ระเบียบใหม่ๆ) 

 
 
 

 
 

 -มีการปรับปรุงการก าหนดปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
 
 

2) มีการติดตามผลและวางแผนป้องกัน
หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 

 
 

 -มีการติดตามผลและวางแผนป้องกัน/ลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
สรุป : ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน 

มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด
ความมั่นใจว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานได้รับการติดตามผลและวางแผนป้องกัน 
หรือลดผลกระทบ หากแต่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้ดีขึ้น    

   

    
สรุป : สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อมการด าเนิงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนด ส าหรับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานได้รับการ
ติดตามผลและวางแผน ป้องกัน หรือลดผลกระทบ หากแต่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้ดีขึ้น    
    
  

ชื่อผู้ประเมิน…   
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                              9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ชุดที่ 2 
ด้านการเงินการบัญชี (แบบ A.2) 

 
แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงินการบัญชี  และ

รายงานการเงิน ผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลางหรือกลุ่มผู้บริหารที่
คุ้นเคยกับการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงาน 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย 
1. การเก็บรักษาเงินโดยท่ัวไป 
2. การรับเงิน 

2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน 
2.2 การรับเงินโดยใช้เครื่องบันทึกการรับเงิน 

3. การจ่ายเงิน 
4. เงินฝากธนาคาร 
5. เงินฝากคลัง 
6. เงินยืมทดรอง 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน  
ด้านการเงินการบัญชี 

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
1. การเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป      

1) มีสถานที่และตู้นิรภัยส าหรับเก็บ
รักษาเงินที่ปลอดภัย 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

2) มีกรรมการรักษาเงินที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

3) มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

4) การเก็บรักษาเงินถูกต้องตาม
ระเบียบและอยู่ภายในวงเงินเก็บรักษา 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

5) ไม่มีเช็คหรือใบส าคัญหรือใบยืมที่ไม่
ถูกต้องไว้แทนตัวเงิน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

6) ผู้รักษาเงินกับผู้ท าบัญชีเงินสดเป็น
บุคคลคนละคน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

7) กรรมการรักษาเงินไม่เคยมอบให้
กรรมการผู้เดียวถือกุญแจทั้งหมด 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

8) มีการตรวจสอบใบส าคัญ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมัติสั่งจ่าย 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

9) ผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ท าการตรวจนับเงินสดโดยไม่บอก
ล่วงหน้า 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

สรุป : การเก็บรักษาเงินโดยทั่วไป 
เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

   

    
2. การรับเงิน 
     2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน 

   

1) ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการ
รับเงิน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

2) ใช้ใบเสร็จรับเงินทีละเล่มส าหรับ
รายรับประเภทเดียวกัน 

 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

แบบ A.2 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
3) ใบเสร็จรับเงินมีเลขล าดับเล่มที่ 

และฉบับที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า 
 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
4) มีการจัดท าทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน 
 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
5) ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ เก็บ

รักษาไว้ในที่ปลอดภัย และมีการท าทะเบียนคุม
เพื่อให้ทราบจ านวนที่คงเหลืออยู่ในมือทั้งหมด 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

6) การเบิกใช้แต่ละครั้งผู้เบิกได้ลง
นามไว้เป็นหลักฐาน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

7) ใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว มีการสอบ
ทานว่าได้มีการน าลงบัญชีครบทุกฉบับ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

8) ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไม่ใช้ มี
การขีดฆ่าและเก็บไว้ครบชุด 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

9) การรับส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่ มี
ก า ร ส อ บ ย อ ด จ า น ว น เ งิ น ต า ม ส า เ น า
ใบเสร็จรับเงิน และมีหลักฐานลงชื่อรับส่งเงิน
ระหว่างกัน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

10) ระยะเวลาการส่งเงิน จะน าส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่รับเงินหรือวันท าการ
ถัดไป 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

11) ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช้ เมื่อสิ้น
ปี งบประมาณมีการปรุหรื อ เจ าะรู  หรื อ
ประทับตราเลิกใช้ทุกชุด 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

12) มีการก าหนดว่าเช็คที่ได้รับ
จะต้อง “ขีดคร่อม” เพื่อเข้าบัญชีของ
หน่วยงาน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

13) หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงินใน
แผนกการเงินแยกจากหน้าที่ต่อไปนี้ 

ก. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 

ข. น าเงินสดฝากธนาคาร 
ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร 
ง. ลงนามการจ่ายเช็ค 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ี ไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
2.2 การรับเงินโดยใช้เคร่ืองบันทึกการรับเงิน    

1) มีค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจ าเครื่องบันทึกการรับเงินเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

2) ใช้เครื่องบันทึกการรับเงินในเวลา
ท าการเท่านั้น 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

3) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป มีชื่อ
สถานที่ท าการ จ านวนเงิน วันเดือนปีที่รับเงิน 
และเลขล าดับใบเสร็จรับเงิน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

4) มีส าเนาใบเสร็จรับเงินจากเครื่อง
บันทึกการรับเงินไว้ให้ตรวจสอบโดยครบถ้วน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

5) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิปที่ยกเลิก 
เจ้าหน้าที่รับเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองใน
ใบสลิปที่ยกเลิกแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

6) การรับส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ก. มีการสอบยอดจ านวนเงินตาม

ส าเนาใบเสร็จรับเงินแบบสลิป 
ข. ท าหลักฐานลงชื่อรับเงินระหว่าง

กัน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

7) มีเจ้าหน้าที่เปิดเครื่องตรวจสอบ
ล้างยอดเงินซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ า
เครื่อง 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

สรุป : การรับเงิน 
เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

   

    
3. การจ่ายเงิน    

1) มีระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

2) การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เว้นแต่
รายจ่ายเล็กน้อยจ่ายจากเงินสดย่อย 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

3) เช็คที่ไม่ใช้ได้ขีดฆ่าเพื่อป้องกันมิให้
น าไปใช้อีก 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
4) ออกเช็คสั่งจ่ายโดยระบุชื่อผู้รับเงิน

เท่านั้น 
 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
5) มีการควบคุมเช็คซึ่งยังไม่ได้ใช้อย่าง

เหมาะสม 
 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
6) การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสาร

ใบส าคัญประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

7) มีการตรวจสอบหลักฐานทุกราย 
ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้งว่าจ่ายได้ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

8) ผู้เขียนเช็คเป็นคนละคนกับผู้อนุมัติ
ใบส าคัญจ่าย 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

9) หน้าที่ของผู้เซ็นเช็ค แยกต่างหาก
จากหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ก. เก็บรักษาเงินสดย่อย 
ข. อนุมัติใบส าคัญจ่ายเงิน 
ค. บันทึกบัญชี เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร 
ง. บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

10) มีการระบุวงเงินและผู้มีอ านาจใน
การลงนาม สั่งจ่ายเช็ค 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

11) ไม่มีการลงลายมือชื่อในเช็คเพื่อสั่ง
จ่ายเงินไว้ล่วงหน้า 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

12) มีการก าหนดให้มีผู้มีอ านาจลงนาม
ในเช็คที่สั่งจ่ายมากกว่าหนึ่งคน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

13) มีการส่งเช็คให้ผู้รับทันทีเมื่อลง
นามแล้ว มีการจ ากัดผู้มีสิทธิที่จับต้องเช็ค 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

14) การจ่ายเงินให้แก่ผู้อื่นที่ ไม่ ใช่
เจ้าหนี้หรือผู้ไม่มีสิทธิรับเงินจ่ายโดยมีหนังสือ
มอบฉันทะของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

15)  ไม่มี การก าหนดให้ เจ้ าหน้าที่
เกี่ยวกับการซื้อจ้าง และการเงิน รับเงินแทนผู้มี
สิทธิรับเงิน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
16) มีการประทับตราใบส าคัญเมื่อ

จ่ายเงินแล้ว      
 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
สรุป : การจ่ายเงิน 

เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

   

    
4.  เงินฝากธนาคาร    

1)  ธนาคารที่ ฝ าก เงิ น ไว้ นั้ น เป็น
ธนาคารที่ได้รับอนุมัติให้ฝากเงินได้ตามระเบียบ 
หรือกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

  -มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
 

2) การเปิดบัญชีธนาคาร และการ
ก าหนดผู้มีอ านาจในการลงนามสั่งจ่ายได้รับ
มอบอ านาจโดยถูกต้อง 

  -มีการก าหนดผู้มีอ านาจในการลงนามสั่ง
จ่าย 
 

3) มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติที่แจ้ง
ให้ธนาคารทราบ เม่ือมีการเปลี่ยนผู้มีอ านาจใน
การลงนามจ่ายเช็ค 

  -มีการแจ้งเปลี่ยนผู้มีอ านาจในการลงนาม 
 

4) มีการตั้งกรรมการฝากถอน   -มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
5) กรณีรับเช็คที่ฝากคืนจากธนาคาร มี

การลงบัญชีคุมและมีการติดตามทุกรายการ 
  -มีการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
6) มี การ เก็บ รั กษาสมุ ดคู่ ฝ ากไ ว้

เรียบร้อย 
  -มีหัวหน้าส านักงานเป็นผู้เก็บรักษาบัญชี

เงินฝากธนาคารไว้ในที่ปลอดภัย 
7)  มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
  -มีการจัดท ารายงานยอดเงินฝากธนาคารทุก

สิ้นเดือน 
8)  ผู้ มีหน้ าที่ พิ สู จน์ ยอด เงิ นฝาก

ธนาคารไม่ได้ท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
ก. ลงนามในเช็ค 
ข. ลงรายการในสมุดเงินสด 
ค. เก็บรักษาและรับจ่ายเงินสด 

 
 

 -มีการเพิ่มเติมผู้ที่ท าหน้าที่พิสูจน์เงินฝาก
ธนาคาร 
 

9)  ใบแจ้ งยอดเงินฝาก มีการส่ ง
โดยตรงไปยังผู้จัดท างบกระทบยอด 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

10 )  ยอดคง เหลื อบัญชี เ งิ น ฝ าก
ธนาคาร มีการคุมยอดด้วยบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

  -มีการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
11) ผู้ตรวจสอบภายในตรวจผลการ

พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้วทุกครั้ง 
 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
12 )  ผลการพิ สู จน์ ยอด เ งิ นฝ าก

ธนาคารได้เสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 
  -มีการจัดท ารายงานยอดเงินฝากธนาคาร

ทุกสิ้นเดือน 
13) มีการควบคุมเช็คซึ่งผู้รับยังมิได้

น าไปขึ้นเงินเป็นเวลานาน 
  -มีการบันทึกเช็คตามวันที่ได้รับ หรือวันท า

การถัดไป 
สรุป : เงินฝากธนาคาร 

มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด
ความมั่นใจว่าเงินฝากธนาคารมีอยู่จริง บันทึก
บัญชีถูกต้องและครบถ้วน หากแต่ต้องมีการ
เพิ่มเติมผู้ที่ท าหน้าที่พิสูจน์เงินฝากธนาคารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีข้ึน 

   

    
5. เงินฝากคลัง    

1) ประเภทเงินที่ฝากและถอนเป็นไป
ตามระเบียบ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

2) มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อการฝาก
หรือถอนเงินจากคลัง 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

3) มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก (ป๊าสบุ๊ค) 
ใบน าส่ ง  และฎีกาเงินนอกงบประมาณไว้
เรียบร้อย   

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

4) มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังอย่าง
น้อยเดือนละคร้ัง 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

5) ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบผลการ
พิสูจน์ยอดเงินฝากแล้วทุกครั้ง 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

6) ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังได้เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง    

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

สรุป : เงินฝากคลัง 
เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
6. เงินยืมทดรอง                     

1) ใบยืมเงินทดรองได้รับอนุมัติโดยผู้
มีอ านาจตามระเบียบ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

2) ผู้ยืมเงินทดรองกับผู้อนุมัติ เป็น
บุคคลคนละคนกัน 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

3) การยืมเงินทดรองเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามระเบียบเท่านั้น 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

4) มีการควบคุมเงินยืมทดรองที่ค้าง
นานเกินก าหนด 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

5) เงินยืมทดรองที่เกินก าหนดมีการ
เร่งรัดให้ส่งคืนตามระเบียบ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

6) ไม่อนุมัติให้ยืมเงินทดรองใหม่ หาก
ยังไม่ส่งใช้เงินยืมทดรองรายเก่า 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

7) เมื่อได้รับคืนเงินยืมทดรอง มีการ
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับใบส าคัญและ
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินทดรอง 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

8) มีการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน
ทดรองที่ยังไม่ส่งใช้ไว้อย่างเป็นระเบียบในที่
ปลอดภัย   

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

สรุป : เงินยืมทดรอง 
เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

   

    
สรุป : ผลการประเมินด้านการเงินการบัญชี 

ผลการประเมินด้านการเงินการบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิดความมั่นใจว่าเงินฝากธนาคารมีอยู่
จริง บันทึกบัญชีถูกต้องและครบถ้วน หากแต่ต้องมีการเพิ่มเติมผู้ที่ท าหน้าที่พิสูจน์เงินฝากธนาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานให้ดีข้ึน 
    
  

ชื่อผู้ประเมิน…     
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                 9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ A.3) 
 

แบบสอบถามนี้ เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นผู้บริหารระดับผู้ จัดการหรือกลุ่ม            
ผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคยเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญาจ้างของหน่วยงาน 

ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และถ้อยค าของผู้มีความรู้ในเรื่องนี้  
และเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ 

 
แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

1. เรื่องท่ัวไป 
2. การก าหนดความต้องการ 
3. การจัดหา 
4. การตรวจรับ 
5. การควบคุมและการเก็บรักษา 
6. การจ าหน่ายพัสดุ  
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
1. เรื่องทั่วไป       

1) ความรับผิดชอบของการก าหนด
ความต้องการหรือการขออนุมัติจัดซื้อ การจัดซื้อ 
การรับพัสดุ แยกออกจากการเงินและการบัญชี  

 
 

 -แต่ละส่วนส ารวจความต้องการพัสดุ และขอ
อนุมัติ 
 

2)  การจัดซื้ อ  แยกจากหน้าที่ การ
ก าหนดความต้องการหรือการขออนุมัติจัดซื้อ 
และการรับพัสดุ       

 
 

 -หน้าที่ของงานพัสด ุ
 

3) หน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียม
หลักฐานเพื่อช าระค่าพัสดุและการอนุมัติจ่ายเงิน 
แยกออกจากการบันทึกการเบิกจ่ายเงินและ
บัญชีแยกประเภท  

 
 

 -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

4) มีการก าหนดหน้าที่อย่างเหมาะสม
ส าหรับแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานในเรื่อง
เก่ียวกับการบริหารพัสดุ  

 
 

 -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

5) กรณีมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่
จั ดหาพั สดุ  ซึ่ ง มี ก ารก าหนดหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่เหมาะสมและชัดเจน นอกจากนี้
หากมีกรณีให้หน่วยงานอื่น นอกจากหน่วยพัสดุ
จัดซื้อจัดหาโดยตรง ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน เช่น ประเภทพัสดุที่ให้จัดหา วงเงินที่มี
อ านาจ เป็นต้น 

 
 

 -ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ 
 

6) มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความ
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
ก าหนด  

 
 

 -เจ้าหน้าที่พสัดุบนัทึกและลงทะเบียน 

สรุป : เรื่องทั่วไป 
มีการควบคุมที่เพียงพอและท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ระเบียบและระบบการตรวจสอบที่
เหมาะสม  

   

    
    

แบบ A.3 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
2. การก าหนดความต้องการ    

1 )  ผู้ ใ ช้พั สดุ  เป็ นผู้ ก า หนดความ
ต้องการพัสดุ  

 
 

 -เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการที่จะใช ้
 

2) การแจ้งความต้องการพัสดุหรือ
ขอให้จัดหา (รายงานการขอจัดซื้อหรือจ้าง) ได้
ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ 
ก าหนดเวลาที่ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน  

 
 

 -เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง ทันกับความต้องการ
ใช้ 
 

3) มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้ง
ความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการจัดหา เพื่อ
ป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ โดยอ้างความ
เร่งด่วน  

 
 

 -เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพัสดุเกินความต้องการ 

สรุป : การก าหนดความต้องการ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า การก าหนดความต้องการพัสดุคง
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและได้พัสดุมาใช้
งานทันเวลา   

   

    
3. การจัดหา    

1 )  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด ห า 
ด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และมีการ
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

2) มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละราย ว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

3) มีการปิดประกาศประกวดราคาไว้ใน
ที่เปิดเผย และจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

4) มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล
ผู้ท าหน้าที่รับซองประกวดราคาและเปิดซอง
ประกวดราคา 

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

    
    
    



73 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
5) มีการตรวจสอบ กรณีมีผู้เสนอราคา

หรือผู้เสนองานกระท าการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 
หรือไม่ พร้อมทั้งก าหนดโทษ 

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

6) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการ
ค านวณราคากลาง  

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

7) มีคู่มือเกี่ยวกับราคากลางเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและลดโอกาสการสมยอมกันใน
การเสนอราคา  

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

สรุป : การจัดหา 
เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏบิตัิงาน

ด้านการจัดหาโดยตรงจงึไม่มีกิจกรรม 

   

    
4.  การตรวจรับ    

1) พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับ
โดยคณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่ มี
คุณภาพพิเศษ ตรวจรับหรือให้ค าปรึกษาโดย
ผู้ ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่ องนั้น
โดยเฉพาะ  

 
 

 -คณะกรรมการที่ตรวจรับเป็นผู้ ใช้พัสดุ
นั้นเอง เพื่อให้ได้ของมีคุณภาพ 
 

 
 

2) จัดท ารายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น 
เช่น มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง พัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุ
ขาด หรือเสียหาย         

 
 

 -ส่วนใหญ่จะได้ของครบและสภาพสมบูรณ์ 
 

3) เมื่อมีการคืนสินค้า ได้น าเอกสารลด
หนี้ จ ากผู้ ข าย มาบันทึ กบัญชี โดยถู กต้ อง
ครบถ้วน  

 
 

 -มีการน าเอกสารลดหนี้จากผู้ขาย มาบันทึก
บัญชีเมื่อมีการคืนสินค้า  
 

4) มีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
พร้อมผลการปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุม  

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

สรุป : การตรวจรับ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า การตรวจรับเป็นไปตามสัญญา
หรือข้อตกลงการซื้อจ้าง   
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
5. การควบคุมและการเก็บรักษา                     

1) มีการให้หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 
และจัดท าทะเบียนถูกต้องตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน  

 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
 
 

2)  สถานที่ จัด เก็บพัสดุ เก็บไว้ ในที่
ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 
 

 -มีสถานที่ในการจัดเก็บพัสดุให้ปลอดภัย 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3) มีการลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุ โดย
แยกเป็นประเภทและรายการโดยถูกต้อง 
ครบถ้วน         

 
 

 -มีการจัดท าบญัชีควบคุมพัสดุแยกตาม
ประเภทของพัสดุนัน้ๆ         

สรุป : การควบคุมและการเก็บรักษา 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า พัสดุมีไว้เพียงพอและทันกับความ
ต้องการและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ช ารุด
เสียหายหรือเสื่อมสภาพ    

   

    

6. การจ าหน่ายพัสดุ     
1) มีการลงบัญชี/ทะเบียนทันทีที่มีการ

จ าหน่ายพัสดุ ออกไป 
 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

 
2) กรณีมีการจ าหน่ายพัสดุ เป็นสูญ 

ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ   
 N/A -ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

 
สรุป : การจ าหน่ายพัสดุ 

เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจ าหน่ายพัสดุโดยตรงจึงไม่มีกิจกรรม 

   

    

สรุป : การจัดซื้อจัดจ้าง 
ผลการประเมินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีการควบคุมที่เพียงพอและท าให้เกิดความมั่นใจว่า มีการก าหนด

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม การก าหนดความต้องการพัสดุคงตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงและได้พัสดุมาใช้งานทันเวลา การตรวจรับเป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อจ้าง และพัสดุมี
ไว้เพียงพอและทันกับความต้องการและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ      
    

 
ชื่อผู้ประเมิน…     

             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                 9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 4 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ A.4) 
 

แบบสอบถามนี้ เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่ม            
ผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคยเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยรับตรวจ 

ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และถ้อยค าของผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 
และเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ 

 
แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

1. การสรรหา 
2. ค่าตอบแทน 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. การสื่อสาร 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
1. การสรรหา     

1) ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและ
ความสามารถที่จ าเป็นของต าแหน่งงานส าคัญไว้
อย่างชัดเจน 

 
 

 -ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าหน่วยงานมีการ
ระบุทักษะและความสามารถที่จ าเป็นของ
ต าแหน่งงานชัดเจน 

2) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง มีการทดสอบทักษะและความสามารถ
ตามที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งงาน 

 
 

 -มีการทดสอบทักษะและความสามารถ
ตามที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งงาน 

3) บัญชีเงินเดือนและค่าจ้างมีอัตราที่
จูงใจและสามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรงจึงไม่มี
กิจกรรม 

4) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงใน
การรับสมัครหรือสรรหาบุคลากรเพื่อด ารง
ต าแหน่งต่างๆ 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรงจึงไม่มี
กิจกรรม 

5) มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือก 
เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน
ที่สุด        

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรงจึงไม่มี
กิจกรรม 

สรุป : การสรรหา 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า บุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งมีทักษะ
และความสามารถตามที่ก าหนด  

   

    
2. ค่าตอบแทน     

1) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลง
เวลา 

 
 

 -มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

2 )  กา ร เ ลื่ อ นขั้ น เ งิ น เ ดื อนมี ก า ร
พิจารณาอนุมัติและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

 -มีการด า เนินกา รตามตั วชี้ วั ด ในแบบ 
ปมบส.1 และ ปมบส.2 

3)  มีค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 

 
 

 -มีค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสาร
ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 

    
    

แบบ A.4 



77 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
4)  มีค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
 

 N/A -เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรงจึงไม่มี
กิจกรรม 

สรุป : ค่าตอบแทน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์   

   

    
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ                    

1) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

 -มี ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง เ พื่ อ ก า ห น ด ห น้ า ที่
รับผิดชอบให้ชัดเจน 

2) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การมอบหมายงานมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร    

 
 

 -หากมีการเปลี่ยนแปลงงานที่รับผิดชอบ ได้
มีค าสั่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3) หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่
ส าคัญมีการอนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน 

 
 

 -การก าหนดความรับผิดชอบของงานที่
ส าคัญในบางกิจกรรมได้ก าหนดโดยหัวหน้า
หน่วยงาน 

4) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

 
 

 -มี ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง เ พื่ อ ก า ห น ด ห น้ า ที่
รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 

สรุป : หน้าที่ความรับผิดชอบ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า  หน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรสอดคล้ องกั บวั ตถุป ระส งค์ ก า ร
ด าเนินงาน    

   

    
4. การพัฒนาบุคลากร    

1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 
 

 -มีการก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
 

2)  มี การพิจารณาความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถ 

 
 

 -ดูความเหมาะสมแต่ละต าแหน่งว่าบุคคลใด
เหมาะ สมที่จะได้รับการอบรม 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
3) มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง

เพียงพอเพื่อการพัฒนาบุคลากร       
 

 
 -มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

บุคลากรอย่างเพียงพอ 
สรุป : การพัฒนาบุคลากร 

มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด
ความมั่ น ใจว่ า  บุ คล ากรได้ รั บทรั พยากร 
เครื่องมือ และการฝึกอบรมที่ จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   
 

    
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร      

1 )  มี ก า ร ก า หน ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 
 

 -มีการก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมไว้ชัดเจน 

2) มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเป็นครั้งคราว และจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 
 

 -มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

3)  มีการยกย่องหรือให้ รางวัลแก่
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่
ก าหนด 

 
 

 -มีการมอบโล่รางวัล/ประกาศนียบัตรให้แก่
บุ คลากรที่ มี ผลการปฏิบั ติ ง านสู งกว่ า
มาตรฐานที่ก าหนด 

4)  มีการปฏิบัติ เพื่ อปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

 
 

 -ได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงงาน ส าหรับ
ผู้ที่ประเมินได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 

สรุป : การปฏิบัติงานของบุคลากร 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

   

    
6. การสื่อสาร     

1) มีการสื่อสารข่าวสารหรือค าสั่งให้
บุคลากรระดับปฏิบัติ  อย่ า งต่อ เนื่ องและ
สม่ าเสมอ 

 
 

 -มีการแจ้งข่าวสาร/ค าสั่งให้บุคลากรทราบ 
โดยการติดประกาศบนบอร์ด/ลงเว็บไซด์/ 
จอ LED/หนังสือเวียน 

2) มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้
บุคลากรสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน า
ให้กับฝ่ายบริหารได ้

 
 

 -ได้จัดท าตู้แสดงความคิดเห็นไว้ประจ า
ส านักงาน และมีการปรับปรุงกล่องรับ
ข้อความใน Website เพื่อให้ทุกคนได้
เสนอแนะและส่งข้อเรียกร้อง 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ค าถาม มี/ใช ่ ไม่ม/ีไม่ใช ่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 
3) มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตาม

ผลและตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะน าของ
บุคลากร   

 
 

 -ฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและหารือพร้อม
ตอบข้อเสนอแนะในการประชุมประจ าเดือน 

สรุป : การสื่อสาร 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และท าให้เกิด

ความมั่นใจว่า มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิผลในทุกระดับของบุคลากร หากแต่
ต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร
สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่าย
บริหารได้มากข้ึน   

   

    
สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการควบคุมเพียงพอและท าให้เกิดความมั่นใจว่า บุคลากรที่
บรรจุแต่งตั้งมีทักษะและความสามารถตามที่ก าหนด บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด าเนินงาน บุคลากรได้รับทรัพยากร 
เครื่องมือ และการฝึกอบรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิผลในทุกระดับของบุคลากร หากแต่ต้องปรับปรุง
วิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้มากข้ึน   

     
  

ชื่อผู้ประเมิน…      
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                 9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ WP.1) 
 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขใน
จุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็น
หรือค าอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้
ส าหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และ
ช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่  

 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก  

-ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและยอมรับส าหรับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ โดยประชุมกับหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณ และการด าเนินงาน 

-ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และติดตามรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่ เหมาะสมต่อการ
กระจายอ านาจ 

-ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานสาขาวิชามีการ
ประชุมและมอบนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มี
การกระจายอ านาจ มีการออกค าสั่ งให้มีการปฏิบัติ
ราชการแทน 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 
และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง  

-ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยเข้าร่วมประชุมการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง 

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ งผล 
สัมฤทธิ์ของงาน (Performance-Based Management) 

-มีการจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนด
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

  
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น

ลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นคร้ังคราว 

-ผู้บริหารให้ความส าคัญการเสริมสร้างจริยธรรมด้วยการ
แจ้งให้ทราบทุกเรื่องที่ได้รับเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานอื่น 

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรม
ที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้าน
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

-บุคลากรในองค์กรทราบและเข้ า ใ จลักษณะของ
พฤติกรรมที่ ยอมรับไม่ยอมรับและบทลงโทษตาม
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

-ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยได้เน้นย้ าอยู่เสมอ
เก่ียวกับการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

แบบ WP.1 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

 ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี 
เมื ่อ ไม ่ม ีการปฏ ิบ ัต ิต ามนโยบาย  ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ หร ือ
ระเบียบปฏิบัติ 

-กรณีพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติ ท าให้เกิดความเสียหายจะด าเนินการตาม
ระเบียบราชการ 

 ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่
เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

-การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นไปตามแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดตัวชี้วั ดการ
ด าเนินงาน 

 ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติ
ตามจริยธรรม  

-ก าหนดสิ่งจูงใจตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
 

 ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณ
แจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ
พนักงานเกิดขึ้น  

-ฝ่ายบริหารด า เนินการทางวินัยทันที  โดยการตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร  
 มี ก า ร ก า หน ด ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ความสามารถ 
-ก าหนดระดับความรู้  ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน 

 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงาน
ของแต่ละต าแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  

-ทุกต าแหน่งงานมีค าอธิบาย มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะ และความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 

-มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถที่ต้องใช้ในการท างาน 

 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

-มีการแจ้งแผนการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาในแต่
ละปีให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการ
ระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี 
และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

-การประเมินการปฏิบัติ ราชการพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะรายบุคคล ซึ่งระบุตัวชี้วัดของผลการ
ปฏิบัติงานไว้ชัดเจน 

  
1.4 โครงสร้างองค์กร   
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับ

บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างและสาย
งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

-มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

-มีการแสดงผังการจัดองค์กรที่แสดงการบริหารงาน และ
แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

  
1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 มีการมอบหมายอ านาจและหน้ าที่ ความ

รับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

-การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในดุลย
พินิจของคณบดี ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมและความ
เหมาะสม พร้อมได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการด าเนินงานที่มอบหมาย 

-ติดตามผลจากรายงานผลการด าเนินงาน 
 

  
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร  
 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ

ว่าจ้ างบุคลากรที่ เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา 
ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

-มีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบประวัติ
จากใบสมัคร 
 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

-ส่วนฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีการจัดประชุม
เพิ่มเติมให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุก
คน 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

-เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

-มีกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 

  
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับ
ดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-มีการจัดท าระบบควบคุมภายในและประเมินผล 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
-มีอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

  
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)  

  
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

การประเมินปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายใน แสดงให้เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงพอ แต่อย่างไรก็
ตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรงสายงานมีอยู่อย่างจ ากัด 
และบางรายต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ จ าเป็นต้องมีการ
ฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม และมีสมรรถนะตามลักษณะ
งานอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ 

 

  

ชื่อผู้ประเมิน…      
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม 
เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

-มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนใน
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน 

-มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบ 
 

  
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน

ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการก าหนดและจัดท า
แผนปฏบิัติงานประจ าป ี

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้ 

-มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 บุคลากรทุกคนที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและให้การยอมรับ 

-บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 

  
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง  
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง  
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยภายในและภายนอก  เช่น การปรับลดบุคลากร 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

-คณะกรรมการมีการระบุและประเมินความเสี่ยงจากทุก
ปัจจัย ตามแนวทางที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 มีการก าหนดเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยง 
-ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

-ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยง 

 

 มีการวิ เคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 

-ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ ยงของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และแจ้งให้บุคลากรทราบทางเว็บไซด์ 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จากการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง  

-ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ ยงของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และแจ้งให้บุคลากรทราบทางเว็บไซด์ 

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

-ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ ยงของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และแจ้งให้บุคลากรทราบทางเว็บไซด์ 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

-ปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ ยงของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และแจ้งให้บุคลากรทราบทางเว็บไซด์ 

2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)  
  

สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
การประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควร 

อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การประเมิน
ความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสม เนื่องจากยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ ต้องมีการอบรม ฝึก
ปฏิบัติให้บุคลากรที่ท างานด้านนี้โดยตรง 

 

  

ชื่อผู้ประเมิน…     
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                                9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1 กิ จ ก ร รม กา ร คว บคุ ม ไ ด้ ก า หน ดขึ้ น ต า ม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง 

-จัดท าแบบประเมินตนเอง 
 

3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 

-แจ้งบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน 

3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

-มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ 

-มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้ระบบคีย์การ์ดใน
ระหว่างนอกเวลาราชการ 

3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรือ
งานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การ
อนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน  

-มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3.6 มี ข้ อก าหนด เป็ นล ายลั กษณ์ อั กษร  และ
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ซับซ้อน
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

-ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

3.7 มีมาตรการติ ดตามและตรวจสอบให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

-มีคณะท างานติดตามผลการด าเนินงาน 

3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)  
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

กิจกรรมการควบคุมของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความเหมาะสมเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องในบางกิจกรรมงาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 

ชื่อผู้ประเมิน…     
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศที ่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสารต่อความต้องการของผู้ ใช้  และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

 

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
ส าหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

-มีการจัดท าระบบข้อมูล 
 

 
4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

-มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์  และเป็น
หมวดหมู ่

-จัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

-ก าหนดให้ทุกสาขาวิชารายงานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้
ผู้บริหารทราบ 

4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 

-ได้จัดท าตู้แสดงความคิดเห็นไว้ประจ าส านักงาน และมี
การปรับปรุงกล่องรับข้อความในเว็บไซด์ เพื่อให้ทุกคนได้
เสนอแนะและส่งข้อเรียกร้อง 

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคน
ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเก่ียวกับการควบคุม
ภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น 
และแนวทางการแก้ไข 

-แจ้งให้ทราบโดยการประชุม/เวียนหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมรายงานการควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบ 
 

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น  หรือข้อ เสนอแนะในการปรั บปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร 

-ได้จัดท าตู้แสดงความคิดเห็นไว้ประจ าส านักงาน และมี
การปรับปรุงกล่องรับข้อความในเว็บไซด์ เพื่อให้ทุกคนได้
เสนอแนะและส่งข้อเรียกร้อง 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 

-มีระบบร้องเรียน 

4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)  
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
สรุป /วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

การด าเนินการกิจกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ก าหนดรูปแบบการควบคุมไว้ในแต่ละ
กิจกรรม อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ควรด าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ า เสมอ โดย
จัดล าดับของฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลบุคลากรและข้อมูล
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 

 

  

ชื่อผู้ประเมิน…     
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5. การติดตามประเมินผล 

ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

 

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-มีการจัดท ารายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

-มีการตักเตือนให้แก้ไขในการประชุมประจ าเดือน 
 

5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

-ก าหนดเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในแผน 
 

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

-มีการติดตามอย่างต่อเนื่องตามระบบการควบคุมภายใน 
 

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

-มีการติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน 
 

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

-มีการรายงานตามแบบประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

-มีการติดตามตามแบบติดตาม ปย.2 
 

5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มี
การไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

-มีการก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบ 

5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)  
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข อ ง ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  มีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติ ง าน สามารถช่ วยให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในได้ 

 

  

ชื่อผู้ประเมิน…     
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                9 มกราคม 2558 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

แบบ ปย.1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวม
เหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลดี 
เนื่องจากผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านต่างๆ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความซื่อสัตย์ 
ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณที่ดีงาม ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากร
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตรงสายงานมีอยู่อย่างจ ากัด และบางรายต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ 
จ าเป็นต้องมีการฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม และมีสมรรถนะตามลักษณะงาน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง 
ตลอดจนก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่เกิดจากทั้ง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้ทุกคนทราบ 
และมีการติดตามประเมินผล แตอ่ย่างไรก็ตามยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้
โดยเฉพาะ ต้องมีการอบรม ฝึกปฏิบัติให้บุคลากรเพิ่มเติม 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมการควบคุมในภาพรวมที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร 
โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ การแบ่งหน้าที่การท างานชัดเจน 
มีการชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม มีการ
ติดตาม ตรวจสอบให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องในบาง
กิจกรรมงานเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเป้าประสงค์
ของหน่วยงาน 
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 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบสารสนเทศและการรายงาน ที่
สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ มีการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี มีการติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อร้องเรียน
ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามควรด าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ โดย
จัดล าดับของฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 

5. การติดตามประเมินผล 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความ
เหมาะสม โดยผู้บริหารได้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีการประเมินและรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

  
สรุปผลการประเมิน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น ากระบวนการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้
ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานได้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
  
 

ชื่อผู้ประเมิน…     
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สาธติ โกวิทวท)ี 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                               9 มกราคม 2558 
  


