รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ 2555
โดย ส่ วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ปัจจัยเสี่ ยง

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

ประเภท
ความเสี่ ยง

F/IM

สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

7.1 หอพักมหาวิทยาลัยมีอตั รา 7.1 กําหนดให้นกั ศึกษาปี 1 ทุกคนอยูห่ อพักมหาวิทยาลัย
ค่าหอและกฎระเบียบ 7.2 ปรับปรุ งให้มีหอ้ งพักที่ตอบสนองความต้องการ
นักศึกษา ให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น
แตกต่าง จากหอพักเอกชน
ห้องปรับอากาศและมีเครื่ องทํานํ้าอุ่นโทรทัศน์
ที่ไม่มีกฎระเบียบรัดกุม
ตูเ้ ย็น ห้องพักห้องนํ้าในตัว
เท่ากับมหาวิทยาลัย
7.2 ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวก 7.3 จัดให้มีหอ้ งบริ การต่าง ๆ
ในห้องพักที่ตอบสนองความ 7.4 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการเรี ยนและการพัฒนาการ
ต้องการของนักศึกษา อาทิเช่น
ด้านอารมณ์ สังคม
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทํา
นํ้าอุ่น ห้องนํ้าในตัว โทรทัศน์ 7.5 ปรับปรุ งหอพักเดิมให้มีสภาพใหม่
7.6 สร้างหอพักใหม่แบบมีหอ้ งนํ้าในตัว
ตูเ้ ย็น
7.3 หอพักมีสภาพเก่าทรุ ด
โทรม
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ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่

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

(2)

(3)=(1)x(2)

2

2

4

6

สั ญญาณ
เตือนภัย

ยอมรับ 7.1 จํานวนนักศึกษา
ความเสี่ ยง
ในหอพักลดลง

ปัจจัยเสี่ ยง

8. ครุ ภณ
ั ฑ์หอพัก
สู ญหาย

9. เกิดอัคคีภยั
ในหอพัก

10. ทรัพย์สิน
นักศึกษา
ในหอพัก
ถูกขโมย

ประเภท
ความเสี่ ยง

F/ O

สาเหตุของความเสี่ ยง

8.1 เกิดการสูญหาย

กิจกรรมควบคุม

8.1 จัดทําฐานข้อมูลทะเบียนครุ ภณั ฑ์ให้ถกู ต้องและ
เป็ นปัจจุบนั
8.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามกลุ่ม
อาคารต่าง ๆ
8.3 จัดระบบการเคลื่อนย้ายครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้
9.1 กําหนดมาตรการป้ องกัน เช่น การห้ามเก็บของ
F/ IM / HS 9.1 ไฟฟ้ าลัดวงจร
ในห้องไฟ การจัดระบบกุญแจในช่องประตูหนีไฟ
9.2 การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
รณรงค์การป้ องกันอัคคีภยั
ของนักศึกษา
9.2 จัดให้มีอุปกรณ์ดบั เพลิง ในหอพักได้แก่ ถังดับเพลิง
ท่อนํ้าดับเพลิงพร้อมสายฉี ด สัญญาณเตือนภัย
9.3 จัดอบรมแผนระงับเหตุ แผนหนีไฟ
F
10.1 นักศึกษาไม่ลอ็ คประตู 10.1 รณรงค์ให้นกั ศึกษา ป้ องกันทรัพย์สินตนเอง
เมื่อไม่อยูห่ อ้ งพัก
10.2 ติดตั้งเหล็กดัดช่องบานเกร็ ด หน้าห้องพัก
10.2 นักศึกษาเจตนาขโมย
10.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในหอพัก และบริ เวณทางเดิน
ทรัพย์สินของเพื่อน
เข้าหอพัก ที่สามารถ ตรวจสอบ บุคคลเข้าออก
10.3ลักษณะห้องพักสามารถ
ได้ทุกห้องพัก
งัดบานเกร็ ดเข้าไปเปิ ด 10.4 ติดตั้งประตูเข้าออกหอพักโดยใช้ระบบ Finger Scan
ประตูหน้าห้องพักได้ 10.5 ให้มีการลงทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบ
เมื่อนําออกจากหอพัก

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

1

4

4

6

ยอมรับ 9.1 การแจ้งเหตุ
ความเสี่ ยง

5

1

5

6

ยอมรับ 10.1 การแจ้งเหตุ
ความเสี่ ยง ทรัพย์สินสูญหาย

ปัจจัยเสี่ ยง

11. ระบบฐานข้อมูล
และโปรแกรม
จัดการข้อมูล
หอพักนักศึกษา

ประเภทความ
เสี่ ยง

ICT

สาเหตุของความเสี่ ยง

กิจกรรมควบคุม

11.1 ไม่มีระบบการสํารองข้อมูลที่มี 11.1 ใช้คอมพิวเตอร์ Server ที่มี
ประสิ ทธิภาพเหมาะสม
ประสิ ทธิภาพ
11.2 โปรแกรมระบบที่มีไม่
11.2 พัฒนาปรับปรุ งโปรแกรม
ครอบคลุม การปฏิบตั ิดา้ น
ระบบเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
กิจการหอพัก นักศึกษา
การปฏิบตั ิงานหอพัก
11.3 อบรมให้ความรู ้แก่บุคลากร
หอพัก ให้สามารถใช้
โปรแกรมระบบได้ทุกคน

ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่
โอกาส ผลกระทบ คะแนน
(2)
(3)=(1)x(2)
(1)
4
2
2

ระดับ
ความเสี่ ยง วิธีการจัดการ
ที่ยอมรับได้ ความเสี่ ยง

6

สั ญญาณ
เตือนภัย

ยอมรับ 11.1 ระบบหยุด
ความเสี่ ยง
การทํางาน
11.2 ข้อมูลสูญหาย
ไม่ถูกต้อง
และ
ไม่เป็ น
ปัจจุบนั

รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ระดับหน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ 2555
โดย ส่ วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ปัจจัยเสี่ ยง

VI. งานทํานุบํารุ ง
และศิลปวัฒนธรรม
12. เครื่ องดนตรี
เสื้ อผ้า และอุปกรณ์
ประกอบ
การฝึ กซ้อม และการ
แสดง มีไม่เพียงพอ

ประเภท
ความเสี่ ยง

F

สาเหตุของความเสี่ ยง

12.1. เกิดการชํารุ ดของเครื่ อง
ดนตรี เสื้ อผ้า และอุปกรณ์
ประกอบการฝึ กซ้อม และ
การแสดง ในขณะใช้งาน และ
เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งาน
และผูใ้ ช้บริ การใช้อุปกรณ์ไม่
ระมัดระวัง ไม่ทะนุถนอม
12.2 จํานวนผูใ้ ช้บริ การ
มีมากขึ้น

กิจกรรมควบคุม

12.1 รณรงค์ขอความร่ วมมือในการใช้อุปกรณ์
อย่างทะนุถนอม
12.2 มีการซ่อมแซมเครื่ องดนตรี เสื้ อผ้า และอุปกรณ์ทุกปี
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ระดับความเสี่ ยง
ทีเ่ หลืออยู่

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

(2)

(3)=(1)x(2)

2

1

2

6

ยอมรับ 12.1 ผูใ้ ช้บริ การ
ความเสี่ ยง ส่ งคืนอุปกรณ์เกิน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
12.2 อุปกรณ์มีสภาพ
เก่าและชํารุ ดตาม
ระยะเวลาการใช้งาน

12.2 มีการจัดสรรอุปกรณ์ให้ผใู้ ช้บริ การ
ตามความเหมาะสม

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

สั ญญาณ
เตือนภัย

