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กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง  หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคป์ระกอบ ปี 52  
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบรหิารการศึกษา 
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

ณ  ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี 
 
คุณเอ้ือ  ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
คุณอํานวย ผศ.ดวงแข สุขโข   ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการความรู้ 
คุณประสาน ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์  ผู้อํานวยการกองกลาง 
คุณกิจ  ผศ.อุษา  ต้ังธรรม   อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
  อาจารย์พัทธยา ยงชัยตระกูล  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
คุณลิขิต  นางรตนมน จันทรอุทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง  หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคป์ระกอบ ปี 52  
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบรหิารการศึกษา 
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

ณ  ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผศ.อุษา  ต้ังธรรม 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
 
 
 
 
 
 
 
อ.พัทธยา  ยงชัยตระกูล 
คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 

-  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
คณะ  เมื่อได้รบันโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงฯ 
ประจําปีจากมหาวิทยาลัย 
-  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
- ข้อบกพร่องที่พบในการดําเนินงานและจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ได้แก่ ด้านงานวิจัย  งานพัสดุ  และงาน
การเงิน  และแผนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
-  คณะฯ ได้คะแนน ก.พ.ร. ได้จากเรื่องน้ีน้อย 
 
- เริ่มจากการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
คณะ 
-  ประชุมพิจารณาเพ่ือกําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ 
- แบ่งกลุม่ภาระงานเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงเป็น 10 ภาระ
งาน 
- ให้นโยบายของคณะที่กําหนดขึ้นไปสู่ระดับปฏิบัติ  แล้ว
ให้พิจารณาเสนอความเสี่ยงจากแต่ละงาน 
- พิจารณาจากตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานทุกตัว   
- พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ปีก่อน  ว่าความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ลดลงบ้างหรือไม่ 
 

- ดําเนินงานตามแนวทางของการ
บริหารความเสี่ยงให้ครบทุกขั้นตอน 
- จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
- ดําเนินงานตามแนวทางของการ
บริหารความเสี่ยงให้ครบทุกขั้นตอน 
- กลุม่ภาระงาน 10 ด้านได้แก่ 
1. การจดัการเรยีนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. การประกันคุณภาพ 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ประชาสัมพันธ์ 
7. การบริหารจัดการ/แผน/
งบประมาณ 
8. การคลัง/การเงิน/บัญชี 
9. การพัสดุ 
10. การบริหารงานบุคคล/พัฒนา
บุคลากร 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

ผอ.จุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
รองอธิการบดีด้านวิชาการ
และวิเทศสมัพันธ์ 
 

 

- ปัญหาที่เป็นความเสี่ยงที่พบได้ทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับมหาวิทยาลัยคือ  อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามแผน  คือทั้งเบิกจ่ายล่าช้าและร้อยละของ
การเบิกจ่ายตํ่ามาก 
- ตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพภายใน  KPI 7.8 น้ี
เป็นการประเมินการดําเนินงานด้าน “กระบวนการ” ยัง
ไม่ได้วัดไปถึงระดับประสิทธิภาพ  หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยถา้ดําเนินการได้ตามกระบวนการให้ครบ
ทุกขั้นตอน  ก็จะได้คะแนนเต็มจากการประเมินของ KPI 
น้ีแล้ว 
-  พบปัญหาว่าหน่วยงานไม่มีการประเมินความเสี่ยง
ของหน่วยงานตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง  ซึ่ง สกอ.ได้กําหนดให้ใช้ตามแนวทางของ COSO 
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบันอุดมศึกษา  แต่สรุปเอา
เองว่าหน่วยงานไม่มีปัญหาและไม่มีความเสีย่ง  ซึ่งทําให้
เวลารับตรวจประเมินได้คะแนนน้อยเน่ืองจาก
ดําเนินงานไม่ครบตามกระบวนการ 

 
-  ปัญหาจากความเสี่ยงที่พบในหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  ได้มีการรายงานให้ที่ประชุม CEO 
รับทราบแล้ว 
- ปัญหาที่มหาวิทยาลัยพบอีกเรื่องหน่ึงคือ  ไม่มีการ
รายงานผลการแก้ไขปัญหาว่าดําเนินการไปแล้วอย่างไร
บ้าง  แต่ทางมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดในเรื่องของการ
ติดตามแล้ว 
- ที่ประชุม CEO ได้นําผลการดําเนินงานปีก่อนมา
พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปี 
2554 น้ีแล้ว 

 

- เร่งรัดแก้ปัญหาการเบิกจ่าย
ล่าช้า  ไม่เป็นไปตามแผน  และให้มี
ร้อยละการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้า 
- ดําเนินกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้ครบทกุขั้นตอน 
- ใช้แนวทางของ COSO (COSO: 
The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission , an organization 
providing thought leadership 
and guidance on internal 
controls, enterprise risk 
management (ERM),  and 
fraud deterrence. อ้างอิงจาก
www.coso.org 

 
 
 

- มีการติดตามผล และให้รายงาน
ผลใหผู้้บริหารของมหาวิทยาลัย
ทราบ 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาผล
การดําเนินงานและใหข้้อเสนแนะ  
และใช้เป็นข้อมูลกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

 



                                                                                                              

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๗ : การบริหารและการจัดการ  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑. เปนการสะทอนใหเห็นประเด็นปญหาจากผูปฏิบัติงานโดยตรงเพ่ือนํามาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ๒.  ขอคนพบจากการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๒.๑  การใหมีกรรมการเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะไมต่ํากวารอยละ  ๘๐ ตามตัวบงชี้             

ท่ี ๗.๑ มีการทําความเขาใจในเรื่องการสงตัวแทนเขารวมประชุมไดในกรณีเปนกรรมการโดยตําแหนง (ไมไดมาจากการ
เลือกตั้ง) 

๒.๒  ยังไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ ตามตัวบงชี้ท่ี ๗.๒  คณะสวนใหญ
จะประเมินเฉพาะคณบดี สวนหนวยงานสนับสนุนสวนใหญยังไมมีการประเมินทุกระดับ  และมีขอแสดงความคิดเห็นจาก
ผูเขารวมกิจกรรม ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินผูบริหาร ซ่ึงไดประสานงานกับผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
เพ่ือดําเนินการแลว 

๒.๓  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๕  เรื่องศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน  และการ
วิจัย ทุกหนวยงานจะอางอิงขอมูลของสํานักวิทยบริการท้ังหมด ซ่ึงแตละหนวยงานควรท่ีจะเชาไปตรวจสอบขอมูลระบบ
ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ท่ีกองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลมาใหสํานักวิทยบริการนําเขาระบบใหถูกตองและ
ครบถวนและควรนําขอมูลไปทําการวิจัยสถาบัน (ตาม ก.พ.ร. กําหนด) 

๒.๔  ผูปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจในตัวชี้วัดท่ี ๗.๖ ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนา
หนวยงาน  โดยยังเขาใจวาการบริการวิชาการตอสังคมคือการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม  และยังไมมี
กระบวนการและกลไกในการนําขอคิดเห็นจากบุคคลภายนอกท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการมาดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาหนวยงานอยางเปนรูปธรรม 

๒.๕  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๗ พบวา ควรหาวิธีการหรือมาตรการจูงใจใหอาจารยสงผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพเขารวมแขงขันระดับชาติหรือนานาชาติ ใหครบทุกคณะ 

๒.๖  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๘ การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา พบวา ควร
ตองมีการกํากับติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงถึงระดับสาขาวิชาในกรณีท่ีไมสามารถรับนักศึกษาไดตาม
เปาหมาย 

๒.๗  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๙  จะมีปญหาในเกณฑระดับท่ี 8 ในเรื่อง การนําผลการประเมินการดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ พบวา ทุกหนวยงานใชการจัดสรรเงินรางวัล ก.พ.ร. เปนหลักฐาน  ซ่ึงมี
การเสนอวาควรหาวิธีการสรางแรงจูงใจอยางอ่ืน 



 

 

 

๒.๘  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหาการบริหารและการจัดการ พบวา แตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/
กองควรตองมีการกํากับดูแลวางแผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน  ตั้งแตตนปการศึกษาหรือปงบประมาณ 
เพ่ือใหการดําเนินงานไมตองมีการทํางานหรือทําหลักฐานยอนหลังเม่ือถึงเวลาใกลตรวจประเมิน 

 

 


