รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ 2554
โดย ส่ วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ปัจจัยเสี่ ยง

V. งานบริการและ
พัฒนาหอพัก
7. นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มี
แนวโน้มพัก
อาศัยในหอพัก
มหาวิทยาลัย
ลดลง

8. การเก็บ
ค่าธรรมเนียม
หอพักโดย
บุคลากรหอพัก
ในช่วงปิ ดภาค
การศึกษา

ประเภท
ความเสี่ ยง

F/IM

F/ O

สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

7.1 หอพักมหาวิทยาลัยมีอตั รา 7.1 กําหนดให้นกั ศึกษาปี 1 นักศึกษาที่ขอรับและ
กูย้ มื ทุนการศึกษาและเปิ ดรับนักศึกษาระดับ
ค่าหอและกฎระเบียบ
บัณฑิตศึกษา พักในหอพักมหาวิทยาลัย
แตกต่าง จากหอพักเอกชน
ที่ไม่มีกฎระเบียบรัดกุม 7.2 ปรับปรุ งระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมหอพักจาก
เท่ากับมหาวิทยาลัย
รายคนเป็ นรายห้องพัก
7.3 ปรับปรุ งระเบียบ กฎเกณฑ์ การเข้าพักในหอพัก
7.4 ปรับปรุ งให้มีหอ้ งพักที่ตอบสนองความต้องการ
นักศึกษา ให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น
ห้องปรับอากาศและมีเครื่ องทํานํ้าอุ่น
7.5 จัดให้มีหอ้ งบริ การและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการเรี ยนและการพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สังคม
8.1 ชี้แจงแนวปฏิบตั ิในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
8.1 เกิดการสูญหาย และ
การทุจริ ต
หอพักให้เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องได้ทราบเข้าใจและ
8.2 ผิดระเบียบมหาวิทยาลัย
ตระหนักถึงความสําคัญ
เนื่องจากนําส่ งเงินให้
ส่ วนกลางล่าช้า
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ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่

วิธีการ
ระดับ
ความเสี่ ยง จัดการ
โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ทีย่ อมรับได้ ความเสี่ ยง

สั ญญาณ
เตือนภัย

(1)

(2)

(3)=(1)x(2)

2

4

8

6

ลดความเสี่ ยง 7.1 จํานวนนักศึกษา
ในหอพักลดลง

2

1

2

6

ยอมรับ 8.1 มีการนําส่ งเงิน
ความเสี่ ยง
ให้ส่วนการเงิน
และบัญชีล่าช้า

ปัจจัยเสี่ ยง

9. ครุ ภณ
ั ฑ์หอพัก
สู ญหาย

10. เกิดอัคคีภยั
ในหอพัก

11. ทรัพย์สิน
นักศึกษา
ในหอพัก
ถูกขโมย

12. เกิดอุบตั ิเหตุ
แก่นกั ศึกษา
และบุคลากร
ในระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน

ประเภท
ความเสี่ ยง

F/ O

สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

9.1 เกิดการสูญหาย
9.1 จัดทําฐานข้อมูลทะเบียนครุ ภณั ฑ์ให้ถกู ต้องและ
9.2 ถูกตั้งคณะกรรมการสอบ
เป็ นปัจจุบนั
กรณี มีครุ ภณ
ั ฑ์สูญหาย 9.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามกลุ่ม
อาคารต่าง ๆ
9.3 จัดระบบการเคลื่อนย้ายครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้
10.1 กําหนดมาตรการป้ องกัน เช่น การห้ามเก็บของ
F/ IM / HS 10.1 ไฟฟ้ าลัดวงจร
ในห้องไฟ การจัดระบบกุญแจในช่องประตูหนีไฟ
10.2 การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
รณรงค์การป้ องกันอัคคีภยั
ของนักศึกษา
10.2 จัดให้มีอุปกรณ์ดบั เพลิง ในหอพักได้แก่ ถังดับเพลิง
ท่อนํ้าดับเพลิงพร้อมสายฉี ด สัญญาณเตือนภัย
10.3 จัดอบรมแผนระงับเหตุ แผนหนีไฟ
F
11.1 นักศึกษาไม่ลอ็ คประตู 11.1 ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาป้ องกันทรัพย์สินตนเอง
เมื่อไม่อยูห่ อ้ งพัก
11.2 ติดตั้งเหล็กดัดช่องบานเกร็ ดหน้าห้องพัก
11.2 นักศึกษาจ้องขโมย
11.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในหอพักที่สามารถ
ทรัพย์สินของเพื่อน
ตรวจสอบบุคคลเข้าออกได้ทุกห้องพัก
11.3 ลักษณะห้องพักสามารถ 11.4 ติดตั้งประตูเข้าออกหอพักโดยใช้ระบบ Finger Scan
งัดบานเกร็ ดเข้าไปเปิ ด 11.5 ให้มีการลงทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อความสะดวกใน
ประตูหน้าห้องพักได้
การตรวจสอบเมื่อนําออกจากหอพัก
HS
12.1 การนํานักศึกษาเดินทาง 12.1 กําหนดแนวทางการป้ องกันและเฝ้ าระวังอุบตั ิเหตุ
ไปอบรมนอกสถานที่
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางและการปฏิบตั ิงาน
12.2 การเข้าระงับเหตุนกั ศึกษา 12.2 ชี้แจงให้นกั ศึกษาและบุคลากรปฏิบตั ิตามแนวทาง
ที่กาํ หนดไว้
ทะเลาะวิวาท
12.3 แนะนําให้บุคลากรวิเคราะห์สถานการณ์ดว้ ยตนเอง

ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่

ระดับ
วิธีการ
ความเสี่ ยง จัดการความ
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ทีย่ อมรับได้ เสี่ ยง
(1)

(2)

3

สั ญญาณ
เตือนภัย

1

(3)=(1)x(2)
3

6

ั ฑ์
ยอมรับ 9.1 มีครุ ภณ
สูญหาย
ความเสี่ ยง

2

1

2

6

ยอมรับ 10.1 การแจ้งเหตุ
ความเสี่ ยง

5

1

5

6

ยอมรับ 11.1 การแจ้งเหตุ
ความเสี่ ยง

2

3

6

6

ยอมรับ 12.1 เกิดอุบตั ิเหตุ
กับนักศึกษา
ความเสี่ ยง
และบุคลากร

ปัจจัยเสี่ ยง

ประเภท
ความเสี่ ยง

13. พฤติกรรม
นักศึกษา
ในทางลบ

IM

14. ภาระงานมาก
ทําให้ประสิ ทธิภาพ
การทํางานของ
บุคลากรหอพัก
ลดลง

S

สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

13.1 ให้ความรู้ในวิธีการป้ องกันตน
13.1 พฤติกรรมในทางลบของ
13.2 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับการดูแล
นักศึกษา เช่น
13.1.1 การพยายามฆ่าตัวตาย
และการปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัย
13.1.2 การตั้งครรภ์และทําแท้ง 13.3 ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
13.1.3 การถูกข่มขืน ชิงทรัพย์
14.1 ความรับผิดชอบนักศึกษาจํานวน 14.1 วิเคราะห์ภาระงานในหน้าที่และพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงาน
เฉลี่ย 350 คนต่อที่ปรึ กษาหอพัก
14.2 จัดกิจกรรมกระตุน้ การทํางานให้ที่ปรึ กษา
1 คน โดยมีภาระหน้าที่ ดูแล
หอพักตระหนักถึงความสําคัญในบทบาท
นักศึกษา การดูแลหอพักและ
หน้าที่ของตนเอง
ครุ ภณ
ั ฑ์หอพัก การให้คาํ ปรึ กษา
เชิงรุ กให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหอพัก
กิจกรรมของส่ วนกิจการนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย
14.2 การทํางานเป็ นผลัด รวมถึงการ
ปฏิบตั ิงานเวรในวันทําการปกติ
วันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่

ระดับ วิธีการจัดการ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ทีย่ อมรับได้
(1)

(2)

2

3

สั ญญาณ
เตือนภัย

4

(3)=(1)x(2)
8

6

ยอมรับ 13.1 การแจ้งเหตุ
ความเสี่ ยง

1

3

6

ยอมรับ 14.1 พนักงาน
ความเสี่ ยง
ขอย้ายไป
ปฏิบตั ิงานอื่น

ปัจจัยเสี่ ยง

15. ระบบฐานข้อมูล
และโปรแกรม
จัดการข้อมูล
หอพักนักศึกษา

ประเภทความ
เสี่ ยง

ICT

สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

15.1 มีการเข้าใช้ระบบข้อมูลภายใน 15.1 ใช้คอมพิวเตอร์ Server ที่มีประสิ ทธิภาพ
15.2 จัดหา Webboard ที่สามารถกําหนดสิ ทธิ
หน่วยงานด้วยการ share file
15.2 ไม่มีระบบการสํารองข้อมูลที่มี
การเข้าใช้งานได้
ประสิ ทธิภาพเหมาะสม
15.3 พัฒนาปรับปรุ งโปรแกรมระบบเพิ่มเติม
15.3 มีขอ้ ความที่ไม่เหมาะสมเข้ามาใน
ให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานหอพัก
15.4 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหอพัก
webboard
ให้สามารถใช้โปรแกรมระบบได้ทุกคน
15.4 โปรแกรมระบบที่มีไม่ครอบคลุม
การปฏิบตั ิดา้ นกิจการหอพัก
นักศึกษา
15.5 บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
โปรแกรมระบบทดแทนกันได้
15.6 ข้อมูลนักศึกษาไม่เชื่อมโยง
เป็ นปัจจุบนั กับฐานข้อมูล
นักศึกษา

ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่
โอกาส ผลกระทบ คะแนน
(2)
(3)=(1)x(2)
(1)
6
3
2

ระดับ
ความเสี่ ยง วิธีการจัดการ
ที่ยอมรับได้ ความเสี่ ยง

6

สั ญญาณ
เตือนภัย

ยอมรับ 15.1 ระบบหยุด
ความเสี่ ยง
การทํางาน
15.2 มีขอ้ มูล
แปลกปลอม
เข้ามาในระบบ
15.3 ข้อมูลสูญหาย
ไม่ถูกต้อง และ
ไม่เป็ นปัจจุบนั
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รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ 2554
โดย ส่ วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ปัจจัยเสี่ ยง
VI.งานแนะแนว
16. ไม่สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ใน
บางกิจกรรม ตามแผน
ปฏิบตั ิการที่กาํ หนดไว้

ประเภท
ความเสี่ ยง
O

ระดับความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่
สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

16.1 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรม 16.1 หารื อหน่วยงานที่
ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ หรื อ เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
หากได้กไ็ ม่ครบเวลาตามที่กาํ หนด การทบทวน จัดสรร
ในหลักสูตรของโครงการ
วัน/เวลาที่เหมาะสม
เนื่องจากมีการนัดหมายการเรี ยน
เพื่อพัฒนานักศึกษา
การสอนพิเศษเพิ่มเติม
ด้านอื่น แม้หน่วยงาน
16.2 ไม่มีช่วงวัน/เวลาที่เหมาะสมกับ
จะรับนักศึกษาเพิ่ม
การจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนา
มากขึ้น หรื อเก็บเงิน
นักศึกษาในด้านอื่น ๆ
ค่ามัดจํา การฝึ กอบรม
นอกเหนือจากด้านวิชาการเท่านั้น
แต่เมื่อนักศึกษา
แม้จะมีการกําหนดช่วงเวลา
ต้องเรี ยนเพิ่มเติมหรื อ
ในการทํากิจกรรมแล้วก็ตาม
พิเศษตามนัดหมาย
(วันศุกร์ เวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป) นักศึกษาก็ตอ้ งเลือก
การเรี ยนก่อนการจัด
กิจกรรมอยูแ่ ล้ว)

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
(3)=(1)x(2)
(2)
(1)
3

1

ระดับ
ความเสี่ ยง
ทีย่ อมรับได้

3

6

วิธีการ
จัดการ
ความเสี่ ยง

สั ญญาณเตือนภัย

ยอมรับ 16.1 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ดําเนิ นการได้เนื่องจาก
ความเสี่ ยง
เมื่อถึงกําหนดนักศึกษา
ขอถอนชื่อจากการเข้า
ทํากิจกรรม

___________________________________ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ ยงประจําหน่ วยงาน
(...................................................................)
___________________________________หัวหน้ าหน่ วยงาน
(...................................................................)

