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คํานํา 

 
คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน และเพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุม

ภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง รวมท้ังเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้

หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ทําแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทท่ี 1 บทนํา  

 บทท่ี 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 บทท่ี 3 แผนบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บทท่ี 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาการจัดการ หวังว่าแผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ 
คณะวิทยาการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อท่ี 3 กําหนดให้หน่วยงาน”
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้

ระดับความเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานนํามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ นั้น 

คณะวิทยาการจัดการ จึงได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปตาม

เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน  และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ

เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเส่ียงเพ่ือป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับประยุกต์ใช้ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการ

ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 

จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความ

เส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 4) ความเสี่ยง

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเส่ียงท่ีต้องนํามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จํานวน 4ความเสี่ยง และ  5) ด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
รายละเอียดดังนี้ 



ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
1.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี

ผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีไม่ตอบ 

สนอง 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงต่อการ

กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการ

เปล่ียนแปลง 

3. ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานร่วมกันในแต่ละ

ยุทธศาสตร์กบับุคลากรในหน่วยงาน 

4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน เพ่ือติดตามและ

ทบทวน รอบ 6,9 เดือน 

5. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

ให้ผู้บริหารหน่วยงาน รวมท้ังมหาวิทยาลัยรับทราบทุก

เดือน 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือสังคมออนไลน์ (social 

media) ท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน 

ทางลบ    

1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) 

2. ส่ือสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ส่ือสังคมออนไลน ์

(social media) ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ

วิทยาการจัดการให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคลากร

ภายนอก 

3. ติดตาม และเฝา้ระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางส่ือ

สังคมออนไลน ์(social media) ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

คณะวิทยาการจัดการในทางลบ 

4. มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

ในทางลบ 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดทําแผนป้องกนัภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกนัภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่ 



ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 กําหนดคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนท่ี

กําหนด 

3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกนัภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นต้น 

4. ดําเนินการแผนป้องกนัภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยี 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.1 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
1. ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีต้องการแก้ไข 

และแจ้งความต้องการไปยังมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

3. นําเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับใหม่ต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรือคณะกรรม 

การปฏิรูปกฎหมาย 

4. เผยแพร่/ประกาศระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีการแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงใหก้ับบุคลากรในหน่วยงานทราบ 

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล 1. จัดทําแผนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

3.เผยแพร่แผนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ 

4. ดําเนินการตามแผนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 



คณะวิทยาการจัดการ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 26 

งาน  รายละเอียดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค ์
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถ่ิน 

เพ่ือให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
8

2. งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม 5 

3. งานพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี

ความเช่ียวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

4 

4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์มีการตีพิมพ์

และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด 

4 

5. งานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รบัการ

พัฒนาให้มีทศันคต ิค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ

วัฒนธรรม 

8

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสาํนักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา 

9 

7. งานรับนักศึกษา เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนกัศึกษาท่ี

วางไว้ 

5

8. งานจัดทําแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร 

เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา 

4 

9. งานจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 8

10. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคณุภาพ 

9 

11. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด

จ้าง (โดยวิธีตกลงราคาเงินนอก

งบประมาณ) 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบและตรงความต้องการ 

 

4



งาน วัตถุประสงค ์
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 
12. งานควบคุมพัสดุ เพ่ือควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 8 

13. งานจําหน่ายพัสดุ เพ่ือจําหน่ายพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 12 

14. งานเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย     

5 

15. งานจัดทําข่าประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 6

16. งานธุรการและสารบรรณ เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

6

17. งานจัดประชุม เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

4

18. งานสรรหาบุคลากร เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่

กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้

5 

19. งานพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะท่ีกําหนด/ตําแหน่งงานท่ีเหมาะสม 

5 

20. งานประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4

21. งานจัดทําคําขอตั้งงบ 

ประมาณ 

เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ

หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

6 

22. งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการประจําป ี

เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ

สามารถนาํไปสู่การปฏิบัติได้ 

7 

23. งานรายงานผลการใช้จ่างบ 

ประมาณและผลการดําเนินงาน 

เพ่ือให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ผลการดาํเนินงานมีความถกูต้อง 

4 

24. งานประกนัคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

อุดมศึกษา

11



งาน วัตถุประสงค ์
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 
25. งานติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

10 

26. งานให้บริการยืม-คืน

อุปกรณ์ 

เพ่ือให้การบริการยืม-คืนอปุกรณ์ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วน

ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้

ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ

กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย

วิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัด

ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ

ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ี

ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ีท่ี 

5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และ

ระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงาน

ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      หน้า 2	
 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคําถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการ

วิเคราะห์ความเส่ียง และการจัดการความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การกําหนดมาตรการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2.1 โครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศกึษา

หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์

หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

หัวหน้าฝ่าย 

  บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย

บริการการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

หัวหน้าฝ่ายคลัง 

และพัสดุ 

หัวหน้าสาขาวชิาการบัญช ี

หัวหน้าสาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ

หัวหน้าสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ

หัวหน้าแขนงวชิาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าแขนงวชิาการตลาด 

หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

หัวหน้าแขนงวชิาการจัดการธรุกจิบริการ

หัวหน้าแขนงวชิาการประกอบการธรุกิจ

หัวหน้าแขนงวชิาการธุรกจิระหวา่งประเทศ

หัวหน้าแขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

หัวหน้าแขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 

หัวหน้าแขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

หัวหน้าแขนงวชิาวารสารศาสตร์

หัวหน้าแขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิทัล

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัรองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

หัวหน้าฝ่ายวิทยุ

โทรทัศน์และ

วิทยุกระจายเสียง 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดกา

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดฝี่ายวิจัย

 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

รองคณบดฝี่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

รองคณบดี

ฝา่ยวชิาการ

หัวหน้าสํานักงาน

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

   1.2 งานประชาสัมพันธ ์

   1.3 งาน IT/ โสตฯ 

   1.4 งานอาคารและสถานที่ 

   1.5 งานบุคลากร 

   1.6 งาน ISO 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

   2.1 งานการเงิน บัญช ีและ

งบประมาณ 

   1.2 งานพัสดุ 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

   1.3 งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

   1.4 งานการรับนักศึกษาต่อ 

   1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

   1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   1.3 งานผลิตวารสาร 

วิชาการ 

   1.4 งานบริการวชิาการแก่

สังคม 

   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 

   1.6 งาน U - Ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

   1.1 งานกิจการนักศึกษา 

   1.2 งานบริหารงานและ 

สวัสดิภาพ 

   1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

3. ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวทิย ุ

   กระจายเสียง 

   3.1 งานวิทยุโทรทัศน ์

   3.2 งานวิทยุกระจายเสียง 

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนําด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์ 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

 1) บัณฑิตท่ีเนน้องค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

 2) การวิจัยทางวิชาการที่อดุมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

 3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve 

the social problems) 

 4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวงัสวนสุนนัทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง 

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ 

SMEs สู่สากล 

 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไ ว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen)  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ รวมท้ังเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ 

SMEs ให้เข้มแข็ง 

 3.  อนุรักษ์  พัฒนาให้บ ริการ  และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 4. วิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน และสากล 

 5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซยีน 
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 6. เป็นหน่วยงานท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

   1. ทุนความรู ้ (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครือข่าย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างทีดี่ตามวถิีของรัตนโกสินทร์”   

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สังคม 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภกัดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความสาํเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาท่ีมีอดีตอนัน่าภูมิใจเพื่อนาํไปสู่

ความผาสกุและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนนุการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิต ิ
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4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนนุให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพท้ังในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมท้ังความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาํไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑติเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ท่ีสาํเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาองักฤษอยู่ในระดับท่ีดี สามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ท่ีศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถ

นาํไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึง่ของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ย่ังยืน นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 
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3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนนัทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลกัแหลมน่า

มอง” ในเรือ่งตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทําดี พูดดี แต่ง

กายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและ

ดี รับผิดชอบต่อสังคม ทําดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ 

และนาํไปใชป้ระโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง

สังคม และนาํไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบใน

การคิดดีและทําดี 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      หนา้ 9	
 

2) การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ 

ท่ีสามารถนําไปใชใ้ห้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นท่ียกย่อง

และช่ืนชมของมนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

5) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

6) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 
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7) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.2.13 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 เป้าหมายการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

เป้าหมายท่ี 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายท่ี 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายท่ี 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2.14 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้นํายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา

จัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีได้รบัการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป ี

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ัง

การนําไปใช้ประโยชน์เป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 2.ร้อยละผลงานของนักศึกษา

และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 3.

ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 5.จํานวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 6.จํานวน

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 7.จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนใน

แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จํานวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 9.จํานวนผู้มาเย่ียมชม

แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนท่ี

เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 11.ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 12.

จํานวนโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าท่ีตนเอง

และผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ 14.จํานวนผลิตภัณฑ์

ชุมชน OTOP ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 15.จํานวนโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีมีการนํา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนในท้องถ่ินท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ดีข้ึน) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 18.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย และ 19.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่ มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ สรา้งเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วน

ร่วมในการพฒันาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตที่เป็นประโยชน ์

ต่อมหาวิทยาลัย 2.จํานวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศท่ีมี 

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจดั

อันดับมหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 3.

ร้อยละของการรับรู้ภาพลกัษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4.จํานวนนกัศึกษา

ชาวต่างชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กล

ยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 

เป้าประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 9 22 18 20

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

11 26 15 26 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน 

5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6

รวมท้ังสิ้น 30 60 45 58
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47.06%

47.06%

5.90%

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต

1.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา  

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ข้อมูลกลุ่มสาขาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2558 

 

จากภาพท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรจํานวน 10 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต จํานวน 8 สาขาวิชา คือ 1.สาขาวิชาการตลาด 2.สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 3.สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                     

6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 7.สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 8.สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.94 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 แขนงวิชา คือ 1.แขนงวิชาการ

ภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์ก 3.แขนง

วิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด 4.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง           

6.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 8.แขนงวิชาการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 

คิดเป็นร้อยละ 47.06 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็น

ร้อยละ 5.90 
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35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ข้อมลูกลุ่มสาขาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2559 

  

 จากภาพท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1.แขนงสาขาวิชาการตลาด 2.แขนงสาขาวิชาการเงินการ

ธนาคาร 3.แขนงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.แขนงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ               

5.แขนงสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 6.แขนงสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 35.24 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 แขนงวิชา คือ 1.แขนงวิชาการภาพยนตร์และการส่ือสารการแสดง 2.แขนง

วิชาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 3.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด           

4. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 6.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7.แขนงวิชาภาพ 

เคลื่อนไหวและส่ือผสม 8.แขนงวิชาการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06 
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35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ข้อมูลกลุ่มสาขาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2560 

 

 จากภาพท่ี 5 ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1.แขนงวิชาการตลาด 2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร              

3.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5.แขนงวิชาการ

ประกอบการธุรกิจ 6.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญช ีคิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 

1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 แขนง

วิชา คือ 1.แขนงวิชาการภาพยนตร์และการส่ือดิจิทัล 2.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 5.แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นร้อยละ 47.06  
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2558 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม

1.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 389 128 89 606 

2.สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 340 - - 340

3.สาขาวิชาการตลาด 470 119 159 748

4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 316 116 108 540

5.สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ 259 - - 259

6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 316 62 - 378

7.สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 212 - - 212 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 165 - - 165

9.สาขาวิชาการบัญชี 398 147 165 710

10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 162 - - 162 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 178 - 50 228

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 167 - 138 167

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 143 - - 143 

14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 256 - 245 501

15.แขนงวิชาภาพยนตร ์ 320 - 222 542

16.สาขาวิชาการสือ่สารผ่านส่ือใหม่ 156 - - 156 

17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 153 - 35 188

รวมทั้งสิ้น 4,400 572 1,211 6,183 
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จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม

1.แขนงวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ 424 105 69 598

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 380 - - 380

3.แขนงวิชาการตลาด 514 133 167 814 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 315 - - 315

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 338 73 - 413

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 224 - - 224 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 322 105 72 499

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 187 - - 187

9.สาขาวิชาการบัญชี 450 154 146 750 

10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 183 - - 183

11.แขนงชาการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองค์กร 241 - 47 288

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 161 - 68 229 

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 152 - - 152

14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 300 - 175 475

15.แขนงวิชาภาพยนตร ์ 375 - 169 544 

16.แขนงวิชาการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 118 - - 118

17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 123 - 30 153

รวมทั้งสิ้น 4,807 570 943 6,320 
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จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ 426 100 70 596 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 361 - - 361 

3.แขนงวิชาการตลาด 470 130 123 723

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 341 - - 341

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 289 67 - 356

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 258 23 - 281

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 289 104 42 435 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 207 - - 207 

9.สาขาวิชาการบัญชี 508 175 148 831 

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 159 - - 159

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 237 - 18 255

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 211 - 28 239

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 393 - 142 535 

15.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 545 - 214 759 

รวมทั้งสิ้น 4,694 599 785 6,078 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      หน้า 20	
 

 

1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ  สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ 56 38 25 119 87 - 54 141

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 58 - - 58 74 - - 74 

3.แขนงวิชาการตลาด 81 21 16 118 124 54 13 191

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 27 - - 27 43 - - 43

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 30 - - 30 74 16 - 90 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 36 - - 36 36 - - 36 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 39 21 111 51 - 40 91

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 25 - - 25 40 - - 40

9.สาขาวิชาการบัญชี 48  43  22 113 43 43 16 102 

10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 32 - - 32 48 - - 48

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์กร 

24 - - 24 42 42 - 84 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการส่ือสาร

การตลาด 

33 56 -  89 36 67 - 103 

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 26 1 - 27 25 2 - 27 

14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 27 76 - 103 45 47 - 92

15.แขนงวิชาภาพยนตร์ 35 51 - 86 61 38 - 99 

16.แขนงวิชาการสือ่สารผ่านสื่อใหม่ 38 - - 38 31 - - 31 

17.แขนงวิชาภาพเคล่ือนไหวและสือ่ผสม 19 - - 19 43 5 - 48

รวมทั้งสิ้น 646  333 84 1,063 935 314 123 1,261 
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จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 191 26 21 238 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 180 - - 180 

3.แขนงวิชาการตลาด 275 18 24 317 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 159 - - 159

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 127 19 - 146

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 121 - - 121

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 153 17 20 190 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 74 - - 74 

9.สาขาวิชาการบัญชี 207 25 35 267

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 70 - - 70

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 62 - 13 75 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 70 -  17 87 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 177 - 55 232

14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 207 - 59 266

รวมทั้งสิ้น 2,073 105 244 2,422 
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1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2558

ปีการศึกษา  

2559 

ปีการศึกษา 

2560

การมีงานทํา 80.31 92.36 91.53 

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ําของ ก.พ. 100 100 100

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.08 4.45 4.52 
 

 

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จํานวน

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ

2559 

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช ้ ผลงาน นําไปใช้

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 57 39 64 37 60 36

รวมทั้งสิ้น 57 39 64 37 60 36
 

 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2559

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 12 21 26

รวมทั้งสิ้น 12 21 26

 

1.3.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 

2559

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 12 5 6

รวมทั้งสิ้น 12 5 6 
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 1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

บริหารธุรกิจ 12 10 - 22 11 11 - 22 12 12 - 23

นิเทศศาสตร์ 2 1 - 3 2 1 - 3 2 2 - 4

อื่นๆ 3 4 - 7 3 4 - 7 3 4 - 7

รวมทั้งสิ้น 17 15 - 32 14 18 - 32 17 17 - 34 

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่าํกว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน 

 

สายวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม

บริหารธุรกิจ 43 21 3 67 43 24 2 69 40 21 3 64 

นิเทศศาสตร์ 29 5 - 34 28 6 - 34 25 9 - 34

รวมทั้งสิ้น 72 26 3 101 71 30 2 103 65 30 3 98
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.28 มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี 

รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ

ท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก

จํานวน

ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 2.32 5.00 3.62 3.43 การดาํเนินงานระดับพอใช้

2 3  5.00 5.00 5.00 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก

3 1 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก

4 1 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก

5 2 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉล่ีย 2.99 5.00 4.31 4.28 การดําเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน ระดับ

พอใช้ 

ระดับ

ดีมาก 
ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       หน้า 25 
 

1.3.10 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หน่วย 

งานมีทิศทาง

องค์กรที่ชัดเจน

และสามารถ 

นําไปปฏิบัติได้ 

1.1  การเปลี่ยน 

แปลงของสภาพ 

แวดล้อมภาย 

นอกมีผลต่อ

การกําหนด

ยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ที่ไม่

ตอบสนอง 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1. วิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตอ่การ

กําหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ ์

1. คณะวิทยาการ

จัดการมีการวิเคราะห์

เชิงยุทธศาสตร์ คณะ

วิทยาการจัดการ โดย

ใช้หลักการวิเคราะห ์

SWOT (SWOT 

Analysis) 

แผนยุทธ ศาสตร ์

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560-2564) 

และแผนปฏิบัติ

การประจําปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 

2561 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ผูก้ํากับดูแล : 

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผูร้ับผดิชอบ : 

ฝ่ายแผน         

งานและ

ประกัน

คุณภาพ 

2. กําหนดยุทธ

ศาสตร์และกลยุทธ์

เพื่อรองรับต่อการ

เปลี่ยน แปลง 

2. มีการกําหนด

ยุทธศาสตรข์องคณะ

วิทยาการจัดการที่

สอดคล้องกับยุทธ 

ศาสตร์ของมหาวิทยา 

ลัย ทั้งหมด 4 

ยุทธศาสตร์ เพื่อรอง 

รับต่อการเปลี่ยน 

แปลง 

3. ชี้แจงแนวทาง

การดําเนินงานร่วม 

กันในแต่ละยุทธ 

ศาสตร์กับบุคลากร

ในหน่วยงาน 

3. มีแผนการดําเนิน 

งานการสื่อสารและ

สร้างความเข้าใจเกี่ยว 

กับแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

     ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

4. ติดตาม และ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ให้ผู ้

บริหารหน่วยงาน 

รวมทั้งมหาวิทยาลัย

รับทราบทุกเดือน 

4. มีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนิน 

งานตามยุทธศาสตร์

ให้ผู้บริหารหน่วยงาน

และมหาวิทยาลัย

ทราบทุกเดือน 

บันทึกข้อความ

รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ 

2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

งานประชา 

สัมพันธ ์

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี

ของหนว่ยงาน 

1.2 การเผย 

แพร่ข้อมูลทาง 

Social media ที่

มีผลต่อภาพ 

ลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

ในทางลบ 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1. มีแนวปฏิบัติใน

การเผยแพร่ข้อมูล

สื่อสังคมออนไลน ์

(social media) 

1. มีการแจ้งแนวทาง

ปฏิบัติในการเผยแพร่

ข้อมูลสื่อสังคมออน 

ไลน ์(social media) 

ทางบันทึกข้อความ 

1. บันทึกข้อความ 

(ระบบ e-office) 

2. เว็บไซต์คณะ

วิทยาการจัดการ 

www.fms.ssru.ac

.th 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ผูก้ํากับ

ดูแล : รอง

คณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผูร้ับผดิชอ

บ : ฝ่าย

บริหาร 

งานทั่วไป 

(ส่วนงาน

ประชา 

สัมพันธ)์ 

2. สื่อสารให้ความรู้

ความเข้าใจในการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน ์

(social media) ที่

ส่งผลต่อภาพ 

ลักษณ์ที่ดีของคณะ 

2. มีการประชาสัม 

พันธ์สื่อสารให้ความรู้

ความเข้าใจสื่อสังคม

ออนไลน ์(social 

media) ที่ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ที่ดีของ

คณะวิทยาการจัดการ

ให้กับบุคลากรและ 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

     วิทยาการจัดการ

ให้กับบุคลากรและ

นักศึกษา 

นักศึกษา  

3. ติดตาม และเฝ้า

ระวังการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลน ์

(social media) ที่ส่ง 

ผลต่อภาพลักษณ์

ของคณะวิทยาการ

จัดการในทางลบ 

3. ผูร้ับผิดชอบมีการ

ติดตาม และเฝ้าระวัง

การเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน ์(social 

media) ที่ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของคณะ

วิทยาการจัดการใน 

ทางลบ 

ภาพถ่าย

4.มีแนวทางในการ

จัดการกรณีที่มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าว 

สารที่ส่งผลต่อภาพ 

ลักษณ์ของคณะ

วิทยาการจัดการ

ในทางลบ 

4. มีการกําหนดแนว 

ทางในการจัดการ

กรณีที่มีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในทาง

ลบ 

ประกาศแนวทาง

ในการจัดการ

กรณีที่มีการเผย 

แพร่ข้อมูลข่าว 

สารที่ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของ

คณะวิทยาการ

จัดการในทางลบ 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

3.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งานประกัน

คุณภาพการ 

ศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภาย 

ในของหน่วย 

งานสอดคล้อง

ตามเกณฑ์

มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภาย 

ใน ระดับอุดม 

ศึกษา 

3.1 ระบบ CHE 

QA Online มี

ปัญหา 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1. แจ้งผูร้ับผดิชอบ/

ผูดู้แลระบบ CHE 

QA Online ประสาน 

งานดําเนินการ 

1.มีการประสานงาน

กับผู้ที่รับผดิชอบ/

ผูดู้แลระบบ CHE QA 

Online ดําเนิน การใน

กรณีที่ระบบมีปัญหา 

ติดต่อประสาน

งานกับกอง 

นโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

โทร.02-160-

1073 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ผูก้ํากับดูแล : 

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผูร้ับผดิชอบ : 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2. สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบันทึกขอ้มูลใน

ระบบ CHE QA 

Online 

2. เข้าร่วมอบรมการ

สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการ

บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHE QA Online ที่กอง

นโยบายและแผนของ

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

คณะวิทยาการ

จัดการมีการส่ง

รายชื่อผู้เข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัต ิ

การการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกัน

คุณภาพการ 

ศึกษา ระดับอุดม 

ศึกษา CHE QA 

Online ที่กอง

นโยบายและแผน

จัดขึ้นในวันที่ 20-

21 มิถุนายน 

2561 ณ ห้อง  
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

     3511 คณะมนุษย

ศาสตร์และสังคม 

ศาสตร ์ชัน้  1 

 

งานระบบ 

เทคโนโลยสีาร 

สนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การป้อง 

กันภัยคุกคาม

ทางระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเกิด

ประสิทธิภาพ

สูงสุด 

3.2 ภัยคุกคาม

ทางระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนป้อง

กันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. คณะวิทยาการ

จัดการมีการจัดทํา

แผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสาร สนเทศ 

แผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศ 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ผูก้ํากับดูแล : 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ผูร้ับผดิชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

(ศูนย์คอมพิว 

เตอร)์ 

2. สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การป้องกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศตามแผนที่

กําหนด 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ของคณะวิทยาการ

จัดการ มีการประชา 

สัมพันธ ์และสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแผนที่กําหนด 

1. บันทึกข้อความ 

(ระบบ e-office) 

2. เว็บไซต์คณะ

วิทยาการจัดการ 

www.fms.ssru.ac

.th 

3. ดําเนินการแผน

ป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. มีการดําเนินการ

ตามแผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสาร สนเทศ 

เช่น มีการดูแลรักษา/

ปรับปรุง 

3. มีการดําเนิน

การตามแผนป้อง 

กันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน่ มี

การดูแลรักษา/ 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

     อุปกรณ์ให้มีสภาพที่ใช้

งานได้ 

ปรับปรุงอุปกรณ์

ให้มีสภาพที่ใช้

งานได้ 

 

4. ติดตาม และ

ประเมินผลความ 

สําเร็จของการป้องกัน

ภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแผน

ป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยี 

แบบรายงานผล

การดําเนินงาน 

การปฏิบัติการ

ตามแผนป้องกัน

ภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประจําปีงบ 

ประมาณ 2561 

4.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งานการเบิก 

จ่าย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การ

เบิกจา่ยถูก 

ต้องตาม 

4.1 การเปลี่ยน 

แปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อ 

บังคับของ 

4 4 16 ความ

เสี่ยงสูง 

การลด

ความเสี่ยง 

1. ตรวจสอบ

ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่ต้องการ

แก้ไข และแจง้ความ

ต้องการไปยัง 

1.คณะวิทยาการ

จัดการมีการตรวจ 

สอบระเบียบ ข้อบังคับ

ที่รับ ที่ต้องการแก้ไข 

และ 

1. บันทึกข้อความ

เชญิประชุม 

2. รายงานการ

ประชุมคณะกรรม 

การบริหาร 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ผูก้ํากับดูแล : 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ผูร้ับผดิชอบ :  
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

ระเบียบการ

เบิกจา่ย 

- ระเบียบ

กระทรวงการ 

คลัง 

- ระเบียบเงิน

รายได้

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

หน่วยงานภาย 

นอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยา 

ลัย 

   มหาวิทยาลัย แจ้งความต้องการไป

ยังมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย

3. บันทึกข้อความ

แจ้งระเบียบและ

ข้อบังคับ มหา 

วิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 

2. กําหนดร่าง

ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดร่าง

ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

3. นําเสนอประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ฉบับใหม่ต่อคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย(กบม.) 

หรือคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย 

3. นําเสนอประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ฉบับใหม่ต่อคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย(กบม.) 

หรือคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย พร้อม

ทั้งนําไปปฏิบัติ 

5.ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานการปฏิบัต ิ

งานที่อาจเกิด

จากผลประ 

โยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การ

บริหารงานของ

หน่วยงาน 

5.1 การบริหาร 

งานโดยไม่ใช้

หลักธรรมาภิ

บาล 

4 5 20 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนบริหาร

งานตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

1. คณะวิทยาการ

จัดการมีการจัดทํา

แผนบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

แผนบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

กํากับดูแล : 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ผูร้ับผดิชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ที่

ใช้จัดการ

กับความ

เสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

โอกาส ผล 

กระทบ

คะแนน 

ความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

    2. สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบูรณาการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

2. มีการสร้างรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการ 

บูรณาการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

3. ดําเนินการตาม

แผนการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

3. มีการดําเนินการ

ตามแผนการบริหาร 

งานตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะ

วิทยาการจัดการ 

4. ติดตามและสรุป

ผลการดําเนินงาน

ตามแผนการบริหาร 

งานตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

4. มีการติดตามและ

สรุปผลการดําเนิน 

งานตามแผนการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

รายงานการ

ประชุม 
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บทท่ี 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพ่ือให้คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ รวมท้ังเกณฑ์การประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ (ข้อ ๓)  กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผล

จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ี

ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม และมีระบบ

บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 ๑. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการดําเนินการท่ีสําคัญของคณะวิทยาการ

จัดการ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

 ๒. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 ๓. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจท่ี

ต้องปฏิบัติตามปกติ 

 ๔. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 ๕. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ําเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงคข์องแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

และค่าเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เ พ่ือใ ห้ บุคลากรของ 

หน่วยงานสามารถหาวิ ธี 

การจัดการกับความเส่ียง

เพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงให้อยู่ระดับท่ียอมรับ

ได้  

1.1 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงท่ีได้รับการ

ควบคุมและลดระดับ

คว าม เ สี่ ย ง เ ที ยบกั บ

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง

ท้ังหมดท่ีกําหนดข้ึนต่อป ี

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเส่ียงเทียบกับ

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง

ท้ังหมดท่ีกําหนดขึ้นต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการดําเนินงานจะบรรลุ 

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์

ท่ีวางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานท่ีมี

การดําเนินการตามจุด

ควบคุมท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของ

งานท่ีดําเนินการควบคุม

ภายในตามงานมาตรฐาน

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต

1 เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ส.ค.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

2 จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความ

เ ส่ี ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 

ประจํา  ปีงบประมาณ  พ .ศ . 

2561 

ส.ค. – ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 

2562 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความ

เ ส่ี ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 

ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ . 

2562 ให้กองนโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม

ปรับแก้ตามข้ อ สั ง เกตและ

ข้อเสนอแนะของกองนโยบาย

และแผน (ถ้ามี) 

ส.ค. – ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 

2562 

4 เสนอแผนบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน ประจําปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะ 

กรรมการสูงสุดของหน่วยงาน

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 

2562 ท่ีผ่านความเห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

30 ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 

2562 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําป ี

ต.ค.61 – ก.ย.62 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน 

ช่องทางการเผยแพร่แผน

บริหารความเส่ียงและควบคุม
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ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต

 งบประมาณ พ.ศ. 2562 คุณภาพ ภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

7 ดําเ นินการตามแผนบริหาร

ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จํ า ปี ง บ 

ประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค.60 - ก.ย.62 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการดําเนินงานตาม

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง 

ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ . 

2562 

8.1 แผนบริหารความเส่ียง 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 

6 เดือน และ 12 เดือน 

 

 

 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.62 

- รอบ 12 เดือน ก.ย.62

8.2 การควบคุมภายใน 

         - รอบ 6 เดือน (ตาม

แบบ ปย.2) 

 

- รอบ 12 เดือน (ตาม

แบบ ป.ย.1 และ ป.ย.2)  
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รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน  ประจําปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะ 

กรรมการสูงสุดของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ 

  ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มี ม ติ จากคณะกรรมการ

สูงสุดของหน่วยงาน 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.62

- รอบ  12 เดือน ก.ย.62
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จัดส่งรายงานผลการดําเนิน 

งานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

  ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 

6 และ 12 เดือน 
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ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต

 10.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

- รอบ  6 เดือน 15 มี.ค.62  

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย.62 

10.2 การควบคุมภายใน 

         - รอบ  6 เดือน  

         - รอบ 12 เดือน 

11 นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเ สี่ยงและการ

ควบคุมภายในมาปรับปรุง  

ก.ย.62 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน 

12 เผยแพร่รายงานผลการดําเนิน 

งานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2562 ให้ประชา 

คมทราบ 

ก.ย.62 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมได้รับรู้แผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบ  

ประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาการจัดการ  ไ ด้ปรับประยุกต์ ใช้ ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเ ส่ียง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้จัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นํา 

แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียงของแต่ละ

โครงการ โดยควรคํานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ

นําไปสู่ความเส่ียงท่ีโครงการไม่ประสบความสําเร็จ โดยดูท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น

ส่วนประกอบในการดําเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการทํางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

การร่วมมือกับองค์กรอิสระทําให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขการตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก

การตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็น 

ความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน

คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด  

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานท่ี 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมท้ังการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงานใน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนํา

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียง อาทิ 

    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการท่ีคัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี

ส่วนร่วม 

    4.2 ด้านการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

    4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค     

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยง

ท่ีเกิดจากการที่เจ้าหน้าทีข่องรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือ

เป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสู่การทุจริต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความ

เส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดเกณฑ์ของ
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หน่วยงานข้ึน ซึ่งกําหนดเกณฑ์ได้ท้ังเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพ 

แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหาร

ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานท่ีมีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ใน

การวิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับหน่วยงานท่ีมีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ

จํานวนเงินท่ีชัดเจนได้ ก็ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ความเสี่ยง 1.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกาํหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อยกว่า

ร้อยละ 80

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

80-84 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุมาก 

กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทาง Social media ท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 
 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบในส่ือสารมวลชน

หรือส่ือสังคมออนไลน์ มากกว่า 

10 ช่องทาง 

สูงมาก 5 

มี โ อกาส ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น ทุก

สัปดาห์ 

สูง 4 เป็นข่าวทางลบในส่ือสารมวลชน

หรือส่ือสังคมออนไลน์ น้อยกว่า 

5 ช่องทาง  

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบในส่ือสารมวลชน

หรือส่ือสังคมออนไลน์ น้อยกว่า 

3 ช่องทาง 

ปานกลาง 3

มี โ อกาส ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น ทุก  

3 เดือน 

น้อย 2 เป็นข่าวทางลบในส่ือสารมวลชน

หรือสื่อสังคมออนไลน ์1 ช่องทาง 

น้อย 2 

มี โ อกาส ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น ทุก  

6 เดือน 

น้อยมาก 1 มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะ

ภายในมหาวิทยาลัย 

น้อยมาก 1

 

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

ความเสี่ยง 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 การห ยุดชะงั กของระบบ  

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

มากกว่า 24 ช่ัวโมง 

 

สูงมาก 5 
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  4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเส่ียง 4.1 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

มี โอกาสเกิด ข้ึนภายในรอบ  

1 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

งานให้กับหน่วยงานภายนอก

ท่ีเกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มี โอกาสเกิด ข้ึนภายในรอบ  

3 เดือน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติ 

งานของมหาวิทยาลัย 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ  

6 เดือน 

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติ 

งานระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ  

9 เดือน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติ 

งานภายในหน่วยงาน

น้อย 2 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

มี โอกาส ท่ีอาจ เ กิด ข้ึน ทุก

สัปดาห์ 

สูง 4 การห ยุดชะงั กของระบบ  

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

มากกว่า 12 - 24 ช่ัวโมง 

สูง 4

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 การห ยุดชะงั กของระบบ  

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

มากกว่า 3 - 12 ช่ัวโมง 

ปานกลาง 3

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนทุก 3 

เดือน 

น้อย 2 การห ยุดชะงั กของระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

มากกว่า  1 - 3 ช่ัวโมง 

น้อย 2

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนทุก 6 

เดือน 

น้อยมาก 1 การห ยุดชะงั กของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง 

น้อยมาก 1
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เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน

รอบ 1 ปี 

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติ 

งานภายในหรือส่วนงาน

น้อยมาก 1

 

 5. ด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยง 5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ

บริหารงานโดยไ ม่นํ าหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 

100 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 100 

สูงมาก 5 

บริหารงานโดยไ ม่นํ าหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 80 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตามหลัก 

ธรรมภิบาลไม่ เ ป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 80 

 

สูง 4 

บริหารงานโดยไ ม่นํ าหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 

บริหารงานโดยไ ม่นํ าหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 40 

น้อย 2 ผลการดําเนินงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 40 

น้อย 2 

บริหารงานโดยไ ม่นํ าหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใช้ ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 ผลการดําเนินงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาลไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 
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 3) ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความ

รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ทําให้

สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถ่ีท่ีจะเกิด

นั้นมากนอ้ยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี

ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเส่ียง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความ 

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดลําดับความเส่ียง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ

ความเส่ียงท่ีมีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงท่ี

สําคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะ

เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเส่ียงท่ีประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รนุ

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

 ความเสี่ยงสูงมาก

 ความเสี่ยงสูง

 ความเสี่ยงปานกลาง

 ความเสี่ยงน้อย

 ความเสี่ยงน้อยมาก
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ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเส่ียงท่ีมีระดับสูงมาก

และสูง มาจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 การจัดลําดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนกั ต้องรีบดําเนินการกําจัดความเส่ียง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาํจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกนัเพื่อให้อยู่ใน

ระดับความเสีย่งน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องทําอะไร

ระ
ดับ

ผล
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ทบ
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าม
รนุ

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

 ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

 ความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อยมาก

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําได้หลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเส่ียงทางเลือกหรือกล

ยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้

การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่

คุ้มค่าท่ีจะดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเส่ียง (Risk Control) คือ การปรับ 

ปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มน้ี เช่น 

การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเส่ียง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ

โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือ

การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 เม่ือได้ประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดําเนินการกําหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับท่ียอมรับกิจกรรมเดิมท่ีเคย

ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเส่ียงได้ นอกจากน้ียังต้องกําหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการ

ดําเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย

กิจกรรมที่กําหนด ต้องเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมท่ีกําหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง  

 การส่ือสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเส่ียงในทุกๆ ข้ันตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างท่ัวถึง โดยมีการเปิดช่องทางการส่ือสาร

ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดย

ผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
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ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงโดยการกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเส่ียงท่ีวางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
กลยุทธ์ที่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ  โอกาส 
 ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ์ 

งาน จัดทํ าแผน ยุทธ 

ศาสตร์และแผนปฏิบัติ 

การประจําป ี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ที่สอด คล้อง

และทันต่อการเปลี่ยน 

แ ป ล ง ข อ ง ส ภ า พ 

แวดล้อมภายนอก 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก

มีผลต่อการกําหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ที่ไม่ตอบ สนอง 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด 

ความเสี่ยง 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาย นอกที่

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต่ อ ก า ร กํ า ห น ด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ก.ค.-ส.ค.61 ผู้กํากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณ 

ภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ

รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส.ค.61

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานร่วม

กันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรใน

หน่วยงาน 

ก.ย.61

 4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนป ฏิ บัติ ก า ร

ประจําปีของหน่วยงาน เพื่อติดตาม

และทบทวน รอบ 6,9 เดือน 

มี.ค.62,

ม.ิย.62 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
กลยุทธ์ที่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ  โอกาส 
 ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

   5 .  ติดตาม  และประ เ มินผลการ

ดํา เ นิน งานตามยุ ทธศาสตร์ ให้ ผู ้

บริหารหน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยา 

ลัยรับทราบทุกเดือน 

ต.ค.61–ก.ย.62  

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

งานประชาสัมพันธ ์

วัตถุประสงค์  

เพื่อป้องกันและลดการ

เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ท า ง 

social media ที่มีผลต่อ

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยในทางลบ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูล

ทาง Social media ที่มี

ผลต่อภาพลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยในทางลบ 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลดความ

เสี่ยง 

1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล

สื่อสังคมออนไลน ์(social media) 

ต.ค.61 ผู้กํากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป (ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่

ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ

วิทยาการ จัดการให้กั บ บุคลากร 

นักศึกษา และบุคลากรภายนอก 

ต.ค.61

3. ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่

ข้อมูลผ่ านทางสื่ อสั งคมออนไลน ์

(social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของคณะวิทยาการจัดการในทางลบ 

ต.ค.61-ก.ย.62
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
กลยุทธ์ที่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ  โอกาส 
 ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

   4. มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อ

ภาพ ลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ

ในทางลบ 

ต.ค.61-ก.ย.62   

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ส่งผลต่อ

การดําเนินงาน 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดําเนินงาน (O) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 4 12 ความ

เสี่ยงสูง 

การลด 

ความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.61 กํากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป (ศูนย์

คอมพวิเตอร์) 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การป้อง กัน ภัย คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่

กําหนด 

ต.ค.-ธ.ค.61

3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน

ภัย คุกคามทางระบบ เทคโน โลยี

สารสนเทศผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 

เช่น เ ว็บไซต์ของหน่วยงาน  บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ต.ค.61–ก.ย.62
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
กลยุทธ์ที่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ  โอกาส 
 ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

  

    

4. ดําเนินการแผนป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.61–ก.ย.62

 

5.  ติดตาม  และประเมินผลความ

สําเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค.- ก.ย.62

6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

ก.ย.62

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งานการเบิกจา่ย 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หน่วยงาน

ปฏิบัติงานได้ทันการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของ

หน่วยงานภายนอก 

4.1 การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ           

ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยา 

ลัย 

4 4 16 ความเสี่ยง

สูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1 .  ตรวจสอบประกาศ  ระ เบี ยบ 

ข้อบังคับ ที่ต้องการแก้ไข และแจ้ง

ความตอ้งการไปยังมหาวิทยาลัย 

ต.ค.61–ก.ย.62 ผู้กํากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
กลยุทธ์ที่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ  โอกาส 
 ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ด้าน 

- การรายงานทาง

การเงิน (F) 

- การปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

(C) 

 

  2 .  กําหนดร่ างประกาศ  ระเบียบ 

ข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ต.ค.61–ก.ย.62

3. นําเสนอประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับ 

ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยา ลัย  (กบม . )  ห รือคณะ 

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

4. เผยแพร่/ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ

ที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

5. ด้านการปฏบิัติงานที่อาจเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานการปฏิบั ติงานที่

อาจเกิดจากผลประ 

โยชน์ทับซ้อน  

 

5.1 การบริหารงานโดย

ไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล 

4 5 20 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. จัดทําแผนบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ต.ค.61–ก.ย.62 กํากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
กลยุทธ์ที่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ  โอกาส 
 ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หน่วยงานมีการ

ปฏิบัติงาน โดยนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

    2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ต.ค.61–ก.ย.62 ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 

งานทั่วไป 

3.เผยแพร่แผนการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรใน

หน่วยงานทราบ 

4. ดําเนินการตามแผนบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนการบริหาร งานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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บทที่ 4 

การควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริการวิชาการ

ตรงตามต้องการของชุมชน

และท้องถิน่ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. มีส่วนร่วมในการกาํหนดกลุ่มชุมชน

และองค์การเป้าหมายการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย 

ทราบถึงกลุ่มชุมชนหรือองค์กร

เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะดาํเนิน 

การให้บริการทางวิชาการ 

- - ก.ค.60 / 

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 

2. สํารวจความต้องการจากกลุ่ม

ชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

ได้รับทราบปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนที่แท้จริงของแต่ละพื้นที ่

- - ส.ค.60 / 

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 

3. นําผลการสํารวจความต้องการมา

จัดทําแผนการบริการวิชาการ

ประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบริการวิชาการ 

ทําให้เกิดโครงการบริการวิชาการที่

ตรงกับความต้องการของชุมชนและ

ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

- - - 

4. จัดทําแผนการบริการวิชาการ

ประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการประจําคณะ 

มีระบบแบบแผนกาํหนดการดําเนิน 

งานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 

- - ก.ย.60 / 

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

5. จัดโครงการบริการวิชาการตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด 

โครงการดําเนินการเสร็จสิ้นตรงตาม

ระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในแต่ละไตร

มาส  

- - ต.ค.60-มี.ค.61/ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

- 

 

6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

มีการรายงานผลการดาํเนินงาน

แสดงให้เหน็ถึงความพึงพอใจโดยรวม 

ความรู้ความเข้าใจ และการนําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์แบบเป็นรูปธรรม 

- - ธ.ค.60, ม.ีค.61,

มิ.ย.61 /  

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 

 

7. ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด

ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ

บริการวิชาการและเสนอให้คณะ 

กรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย

พิจารณา 

มีการประเมินผลความสําเรจ็ตาม

ตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วดัของ

โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณา 

- - ก.ค.-ส.ค.61 /  

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

8. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและ

ปรับปรุงในการทําแผนบริการวิชาการ

ในปีถัดไป 

มีการนาํผลการประเมินความสําเร็จ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ เพื่อนําข้อเสนอแนะมาจัดทํา

แผนปรับปรุง/พัฒนาในปีถดัไป 

- - ส.ค.61 / 

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 

2. งานบริการศูนย์เรียนรูสู้่ชุมชน  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้แหล่งเรียนรูเ้ป็นที่รู้จัก

ของสังคม 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นใน

แหล่งเรียนรู ้

ศึกษาและสํารวจความต้องการองค์

ความรู้ที่ต้องการศึกษา และสรุปผล

สํารวจจนได้องค์ความรู้ที่จําเป็นใน

แหล่งเรียนรู ้ 

- - ต.ค.60 /

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการและศนูย์

ปฏิบัติการวิทยุ

และโทรทัศน์ 

- 

2. จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/้องค์

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

มีการจัดโครงการเพิ่มฐานความรู/้

องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- - ต.ค.60-มี.ค.61/ 

ฝ่ายพัฒนางาน  

วิจัยและบริการ

วิชาการและศนูย์

ปฏิบัติการวิทยุ

และโทรทัศน์ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่ง

เรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ 

ฐานความรู้/องค์ความรู้ได้รบัการ

เผยแพร่ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมใน

แหล่งเรียนรู ้โดยจัดทําเป็น

นิทรรศการไว้ในแหล่งเรียนรู้และ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- - ต.ค.60-มี.ค.61/ 

ฝ่ายพัฒนางาน  

วิจัยและบริการ

วิชาการและศนูย์

ปฏิบัติการวิทยุ

และโทรทัศน์ 

- 

4. รายงานผลการดําเนินงานการให้ 

บริการแหล่งเรียนรูต้ามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

มีการจัดทําเล่มสรุปผลการดําเนิน 

งานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ครบ 

ถ้วนตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

- - ธ.ค.60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย.61 /  

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

และศูนย์ปฏิบัติ 

การวิทยุและ

โทรทัศน์ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

5. นําฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ใน

แหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

หน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีการนาํฐานความรู้/องค์ความที่อยู่ใน

แหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

- - ส.ค.61 / 

 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

และศูนย์ปฏิบัติ 

การวิทยุและ

โทรทัศน์ 

- 

3. งานพัฒนานักวิจัย             

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และนักวิจัยให้มคีวาม

เชี่ยวชาญในการเขียน

ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่

ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 

มีระบบแบบแผนกาํหนดการดําเนิน 

งานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 

- - ก.ย.60 / 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

2. จัดโครงการพัฒนานกัวิจัยตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด 

โครงการดําเนินการเสร็จสิ้นตรงตาม

ระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในแต่ละไตร

มาส 

- - ต.ค.60-ก.ย.61/ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

- 

3. อาจารย์ประจําของหน่วยงานที่

ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 101 

คนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย

คนละ 54,601.29 ผ่านเกณฑ์ 

25,000 บาทที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 

- - - 

4. รายงานผลการพัฒนานกัวิจัยลงใน

แบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนดได้

ครบถ้วน 

มีการรายงานผลความสําเรจ็ในแต่ละ

โครงการ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยา 

ลัยกําหนด 

- - ธ.ค.60, มี.ค.61

มิ.ย.61, ก.ย. 61  / 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้

อาจารย์มีการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตาม

มาตรฐานที่กาํหนด 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่

อาจารย์ 

มีบทความของนักวิจัยในคณะ

สามารถนาํไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ 

ชาต/ินานาชาติ เช่น ตีพิมพ์ในฐาน TCI 

, Google Scholar , Scopus เป็นต้น 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

- 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนาํ 

เสนอและวารสารระดับชาติ หรือ

นานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 

มีการประชาสัมพันธ์โดยการแจ้งเวียน

เชิญชวนบุคลากรนําเสนองานวิจัย/

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในระดับ 

ชาต/ินานาชาติ ผ่านช่องทาง e-office, 

เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

- - - 

3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดโครงการประชุมระดับชาติและ

นานาชาติ ICMSIT 2018 เพื่อดําเนนิ 

การตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ในแผน 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

4. สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์ม

ของมหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

มีการรายงานและสรุปผลการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกของอาจารย์ในรายงานผล

การปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปี

งบประมาณ 2561 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายพัฒนางาน 

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- 

5. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรได้รบัการพัฒนาให้มี

ทัศนคต ิค่านิยม ความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- - ก.ค.60 /  

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2. กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและ

กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 

การกาํหนดวัตถุประสงค์ของแผนและ

กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวตัถุ 

ประสงค์ของแผนกําหนดโดยผู้บริหาร

ระดับสูงอย่างเป็นทางการในการทํา

แผน 

- - ก.ค.60 / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กําหนด

วัตถุ ประสงค์ของแผน ตัวบ่งชี้

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

แผนและตัวชี้วัดของโครงการ

การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผ่าน

ความเหน็ชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

- - ก.ค.60 /  

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุ 

ประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการทุก

โครงการที่กาํหนดในแผนปฏิบัติการ

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ

ทุกโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติ

งานด้านทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยทุกโครงการบรรลุ

ตามตัวชี้วัดผลการประเมิน  

- - - 

5. รายงานผลการดําเนินงานการจัด

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

ผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปี

ละ 2 ครั้ง 

การรายงานผลการดําเนินงานการจัด

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

ผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปี

ละ 2 ครั้ง 

- - ส.ค.60-ก.ค.61 / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

6. เผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ 

มีช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชา 

คมทราบ เชน่ การประชาสัมพันธ์ใน

ระบบ e-office และ Facebook ฝ่าย

กิจการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

เป็นต้น 

- - ม.ค.61,ก.ค.61 / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

 

7. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุ 

ประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

การด้านทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหาร

หน่วยงานและสาํนกัศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รายงานการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผน 

ปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและ

สํานกัศิลปะและวัฒนธรรมทราบ 

- - ก.ค.61  / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

8. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงหรือ

โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการในปีถดัไป 
- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ

ได้รับการรับรองจากสํานกั 

งานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

วัตถุประสงคด์้าน  

การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

( C ) 

1. สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนาํมาใช้ในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

มีการสาํรวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้แต่ละ

หลักสูตรนาํมาใช้ในการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ

วิพากษ์หลกัสูตรให้เป็นไปตามคู่มือ

ระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

และวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตาม

คู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลัก 

สูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  

- - ต.ค.60-ก.ย.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

3. จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการฯ  

จัดทําโครงการวิพากษ์หลักสูตรโดย

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ 

ภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เพื่อวิพากษ์หลักสูตรให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและพัฒนาให้

นักศึกษามีความรู ้สามารถนาํไปประ 

กอบอาชีพให้ตรงกับสาขาที่เรียนมา  

- -  - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

4. ยกร่างหลกัสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลัก 

สูตรเพื่อยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ของ สกอ. 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

 

5. เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการ

ประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็น 

ชอบ 

มีการนาํหลักสูตรเสนอคณะกรรม 

การประจําคณะเพื่อพิจารณาและที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ 

- -  - 

6. จัดส่งให้กองบริการการศึกษา

ตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรของ สกอ.  

นาํส่งหลักสตูรให้กองบริการการ 

ศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  

- - ต.ค.60-ก.ย.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

 

7. เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา

วิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดทํา

การสอน 6 เดือน  

ทําบันทึกข้อความเสนอหลักสูตรก่อน

เปิดทําการสอน 6 เดือน เข้าที่ประชุม

สภาวิชาการเพื่อพิจารณาและที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ 

- -  - 

 

8. เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

มีการทําบันทึกข้อความเสนอหลัก 

สูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุม

อนมุัติหลักสูตรที่นาํเสนอ 

- -  - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 9. จัดทําบันทึกข้อความส่งกอง

บริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. 

รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับ

จากวันที่สภาแจ้งมติอนมุตัิ 

จัดทําบันทึกข้อความหลักสูตรที่รับ

การอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัย  

ส่งไปที่กองบริการการศึกษา และกอง

บริการการศึกษาทําการแจ้งกับ สกอ. 

เพื่อรับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนมุัติ 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

7. งานรับนักศึกษา 

วัตถุประสงค์  

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ 

Clearing house และแผนการ

รับนักศึกษาที่วางไว้ 

วัตถุประสงคด์้าน  

1. จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กอง

บริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและ

สภามหาวิทยาลัยอนมุตั ิ

มีการให้หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา

สํารวจความต้องการรับเข้านักศึกษา 

และแจ้งผลการสํารวจฯ ให้กอง

บริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็น 

ชอบและเสนอสภาวิชาการและสภา

มหาวิทยาลัยอนมุัติ 

- - มิ.ย.60 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

การดําเนินงาน (O) 2. กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า

ศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา 

หลักสูตรมีการพิจารณาและกําหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 

และนาํส่งให้กองบริการการศึกษา 

- - ส.ค.60 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนักศึกษา เช่น เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ 

กิจกรรม Open House ป้าย

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- - ส.ค.-ธ.ค.60 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

4. สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์

เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัย 

1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด

สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์ 

2. จัดการสอบปฏิบัติหรือสอบ

สัมภาษณ์ให้กับผู้ที่สมัครเข้าศึกษา 

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มี

สิทธ์เข้าศึกษาต่อที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

- - รอบที่ 1 ธ.ค.60

รอบที่ 2 เม.ย.61 

รอบที่ 3 พ.ค.61 

รอบที่ 4 มิ.ย.61 

รอบที่ 5 ก.ค.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

5. ตรวจสอบจํานวนนกัศึกษาที่ราย

ตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรบันักศึกษา

ประจําปี 

นาํจํานวนยอดสรุปนักศึกษาที่รายงาน

ตัวเข้าศึกษาเปรียบเทียบกับแผนรับ

นักศึกษาประจําปีเพื่อให้มีจํานวน

นักศึกษาเป็นไปตามแผนรบัที่กําหนด 

- - ก.ค.61 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

8. งานจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไป

ตามโครงสร้างหลักสูตรและ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนนัทาว่าด้วยการจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงคด์้าน  

การปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

( C ) 

1) สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอด

หลักสูตรตามแบบฟอร์มทีก่ําหนด 

สาขาวิชา/แขนงวิชามีการจัดทําแผน 

การเรียนตลอดหลักสูตรลงในแบบ 

ฟอร์มที่กาํหนด 

- - พ.ย.-ธ.ค. 60 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

2) ตรวจสอบแผนการเรียนตาม

โครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไข

ของคําอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา/แขนงวิชาทําการตรวจสอบ

แผนการเรียนให้เป็นไปตามโครงสร้าง

ของหลักสูตรและเงื่อนไขของคํา 

อธิบายรายวิชา 

- - พ.ย.-ธ.ค. 60 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ให้คณะกรรมการประจําคณะ

เห็นชอบ 

มีการนาํแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- - พ.ย.-ธ.ค. 60 /

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

 

4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการ

การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

มีการทําบันทึกข้อความนาํส่งแผน 

การเรียนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

ส่งไปกองบริการการศึกษาก่อนเปิด

ภาคเรียน 

- - ม.ค.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

9. งานจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การจัดการเรียนการ

สอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

 

1. จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้ว

เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัย 

1. มีการทําบันทึกติดตามการส่ง 

มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  

2. มี มคอ.3 หรือ มคอ.4 แต่ละ

รายวิชาที่แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 

- - ภาคเรียนที่ 1  

ก่อน 15 ส.ค. 60

ภาคเรียนที่ 2  

ก่อน 5 ม.ค.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

2. จัดทําเอกสารประกอบการสอน

ครบทุกรายวชิาและทุกคาบเรียน 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทํา

เอกสารประกอบการสอนครบทุก 

- - ภาคเรียนที่ 1

ก่อน 15 ส.ค.60 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

  รายวิชาและครบทุกภาคเรียนพร้อม

นาํขึ้นเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์และ

นาํส่งให้กับหวัหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า

แขนงวิชา ฝ่ายบริการการศึกษาของ

คณะเพื่อจัดทําเป็นคลังข้อมูล 

- - ภาคเรียนที่ 2

ก่อน 5 ม.ค.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

3. อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ 

มคอ. 4 ที่กําหนด 

อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการ

สอนตามที่กาํหนดไว้ใน มคอ. 3 หรือ 

มคอ. 4  

- - ภาคเรียนที่ 1 

ส.ค.-ธ.ค.60 

ภาคเรียนที่ 2 

ม.ค.-พ.ค.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

4. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนด 

- - ภาคเรียนที่ 1

ธ.ค. 60 

ภาคเรียนที่ 2 

พ.ค. 61 / 

 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 5. จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

1. มีการติดตามให้อาจารย์ผู้สอนแต่

ละรายวิชาจัดทําและส่ง มคอ. 5 หรือ 

มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

45 วัน 

2. มี มคอ.5 หรือ มคอ.6 แต่ละราย 

วิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละ

ภาคเรียน 

- - ภาคเรียนที่ 1 

ก่อน 15 ม.ค. 61 

ภาคเรียนที่ 2  

ก่อน 15 มิ.ย.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

6. จัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน

ของหลักสูตร (มคอ.7) 

หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อ

รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร  

- - มิ.ย.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

7. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า

ประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุก

รายวิชา 

มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า

ประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุก

รายวิชา  

- - ภาคเรียนที่ 1 

พ.ย.60 

ภาคเรียนที่ 2 

มี.ค.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

8. สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอน

และเสนอต่อผู้บริหาร  

มีคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและมี

การจัดทําสรปุเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  

- - ภาคเรียนที่ 1 

ธ.ค.60 

ภาคเรียนที่ 2  

เม.ย.61 / 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

- 

10. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานกั 

ศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และ

การประกนัคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาของหน่วย 

งาน 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรมร่วมกบัคณะ 

กรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วม

ประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

- - พ.ค. - มิ.ย.60 / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคณุธรรม

จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 

5 ด้าน  

- - มิ.ย.60 / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้ผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบ 

การเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้ผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบ 

- - ก.ค.60 /  

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

 

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ

การประกนัคณุภาพแก่นักศึกษา 

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

- - ส.ค.60-ก.ค.61 / 

ฝ่ายกิจการ

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุ

ประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ 

การประเมินความสําเร็จตามวัตถุ 

ประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ 

- - นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

 

6. นาํผลการประเมินมาปรับปรุง

โครงการในปีถัดไป 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

โครงการในปีถัดไป  

- - - 

7. รายงานผลการดาํเนินงานตามแผน

ด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา

ให้มหาวิทยาลัยทราบ  

ปีละ 2 ครั้ง 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา

ให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

- - รอบที่ 1 ม.ค.61

รอบที่ 2 มิ.ย.61 / 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

8. ประเมินความสําเร็จตามวัตถ ุ

ประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุ 

ประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

- - มิ.ย.61 /  

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- 

9. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

ปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในปีถัดไป 

มีการนาํผลการประเมินของแผน

ปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษามาปรับปรุงเพื่อจัดทําแผน 

ปฏิบัติการในปีถัดไป

- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

11. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ - การ

จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความ

ต้องการ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

( C ) 

1. สํารวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน มีการสาํรวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน - - ต.ค.60 - ก.ย.61/ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

2. เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 

2 ร้านค้าขึ้นไป 

มีการเทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ

จํานวน 2 ร้านค้าขึ้นไป 

- - - 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัด

จ้าง 

      วงเงินเกิน 10,000 คกก. จํานวน 

3 คน 

      วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. 

จํานวน 1 คน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-

จัดจ้าง  

  วงเงินเกิน 10,000 คกก. จํานวน  

3 คน    

  วงเงินไม่เกิน10,000 คกก. จํานวน 1 

คน 

 

- - ต.ค.60 - ก.ย.61/ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

 

4. ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรง

ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

มีการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและ

ตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

12. งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้

พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ 

1. บันทึกข้อมลูรับเข้าวัสดุทุกครั้ง มีการบันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

2. จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อม

ใช้งาน 

มีการจัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วน

พร้อมใช้งาน 

- - - 

3. บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการ

เบิกจ่าย 

มีการบันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อ

การเบิกจ่าย

- - - 

4. ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดือน

และประจําปีงบประมาณ 

มีการตรวจนบัและสรุปวัสดุ

ประจําเดือนและประจําปีงบประมาณ 

- - - 

การควบคุมครุภัณฑ ์

1. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ 

ERP

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

 

2. เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ มีการเขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ - - - 

 

3. จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย

ครุภัณฑ ์

มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการ

เบิกจ่ายครุภัณฑ ์

- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

4. เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามทะเบียน 

มีการจัดเก็บรักษาครภุัณฑ์ให้ครบ 

ถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน 

- - - 

13. งานจําหน่ายพัสดุ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เสื่อม 

สภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

การจําหน่ายครุภัณฑ ์

1. สํารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด 

สูญหาย หมดความจําเป็นในการใช้

งาน 

มีการสาํรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็นใน

การใช้งาน 

- - 

ต.ค.60-ก.ย.61  / 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 
- 

2. รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อม 

สภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความ

จําเป็นในการใช้งานเพื่อขอจําหน่าย

ให้กับมหาวิทยาลัย 

มีการรายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อม 

สภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความ

จําเป็นในการใช้งานเพื่อขอจําหน่าย

ให้กับมหาวิทยาลัย 

- - ต.ค.60-ก.ย.61  / 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริงของครภุัณฑ์ที่เสื่อม 

สภาพ ชํารุด สูญหาย 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 

สอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ ที่

เสื่อมสภาพชํารุด สูญหาย 

- -  - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

4. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย

และรายงานให้อธิการบดีพิจารณา

อนมุัติ 

มีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์

ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหายและ

รายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ

- - - 

 

5. คณะกรรมการฯ กําหนดราคา

กลางของครภุัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด 

สูญหายและรายงานให้อธิการบดี

พิจารณาอนมุัต ิ

มีคณะกรรมการฯ กําหนดราคากลาง

ของครภุัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด 

สูญหายและรายงานให้อธิการบดี

พิจารณาอนมุัติ 

- - - 

 

6. ขออนุมตัิจําหน่ายตามระเบียบที่

กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง

ราคา) 

มีการขออนุมตัิจําหน่ายตามระเบียบที่

กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง

ราคา) 

- -  - 

7. บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียน

ควบคุมครุภัณฑ์ 

มีการบันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียน

ควบคุมครุภัณฑ ์

- - ต.ค.60-ก.ย.61/ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

 

8. รายงานการจําหน่ายครภุัณฑ์ให้

สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

ภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออก

จากบัญชี 

มีการรายงานการจําหน่ายครุภัณฑ์ให้

สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

ภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออก

จากบัญชี 

- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

การจําหน่ายวัสดุ 

1. สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด 

หมดความจําเป็นในการใช้งาน 

มีการสาํรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ

ชํารุดหมดความจําเป็นในการใช้งาน 

- - ต.ค.60-ก.ย.61/ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานพัสดุ) 

- 

 

2. ขออนุมตัิจําหน่ายตามระเบียบที่

กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง

ราคา) 

มีการขออนุมตัิจําหน่ายตามระเบียบที่

กําหนด (วิธีขายทอดตลาด / วิธีตกลง

ราคา) 

- - - 

 

3. รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้

สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

มีการรายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้

สํานกังานตรวจสอบเงินแผ่นดินทราบ 

- - - 

14. งานเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง

ตามระเบียบการเบิกจ่าย     

  

1. โครงการได้รับอนมุัติจาก

ผู้บริหารระดับสูง 

โครงการที่ขออนมุัติต้องเป็นโครงการ

ที่ตอบตัวชี้วัด ตรงตามแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

- - ต.ค.60-ก.ย.61/ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานการเงิน) 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - ระเบียบเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน

ทา 

วัตถุประสงคด์้าน  

- การรายงานทางการเงิน (F) 

- การปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

2. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้

ครบถ้วน 

มีการแนบเอกสารการเบิกจ่าย

ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง 

- - ต.ค.60-ก.ย.61/ 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 

(ส่วนงานการเงิน) 

- 

3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

มีการตรวจสอบความถกูต้องให้เป็น 

ไปตามระเบียบของเอกสารก่อนทํา

การเบิกจ่ายทุกครั้ง  

- - - 

4. จัดทําเอกสารเบิกจ่ายและบันทึก

ข้อมูลในระบบ 

สามารถตรวจสอบสถานการเบิกจ่าย

ในระบบ ERP 

- - - 

5. เสนอผู้บริหารอนมุัติการเบิกจ่าย ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารการ

เบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารการ

เบิกจ่ายได้ในระบบ ERP  

- - - 

15. งานจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

หน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชา 

สัมพันธ์เชิงรกุระดับหน่วยงาน 

มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชา 

สัมพันธ์เชิงรุก 

- - ก.ค.60 /  

ฝ่ายบริหารงาน 

ทั่วไป (ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กําหนด

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความ 

สําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนและ

ตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมตัิ 

มีแผนปฏิบัติการด้านการประชา 

สัมพันธ์เชิงรุกที่กําหนดวัตถุประสงค์

ของแผน ตัวชี้วัดความ สําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของ

โครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานอนุมตัิ 

- - ก.ค.60 /

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

(ส่วนงาน 

ประชาสัมพนัธ์) 

- 

3. รายงานผลการดําเนินการตาม

แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ

หน่วยงานให้ผู้บริหารและ

มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส 

มีการรายงานผลการดาํเนินการตาม

แผนทุกไตรมาส 

- - ธ.ค. 60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย.61 / 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

(ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

- 

4. สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อ

หน่วยงาน ปีละ 2 รอบ 

มีการสาํรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มี

ต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ 

- - รอบที่ 1 ก.พ. 61

รอบที่ 2 ส.ค. 61 /

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป (ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

5. ประเมินความสําเร็จของแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงาน

และรายงานต่อผู้บริหารและ

มหาวิทยาลัยทราบ 

มีการประเมินความสาํเร็จของแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงาน

และรายงานต่อผู้บริหารและ

มหาวิทยาลัยทราบ 

- - 

ก.ย.61 / 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

(ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

- 

6. นาํผลการประเมินตามแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรบัปรุงในปี

ถัดไป 

มีการนาํผลการประเมินตามแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรบัปรุงในปี

ถัดไป 

- - - 

16. งานธรุการและสารบรรณ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง

เอกสาร การร่าง/พิมพ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้

เป็น ไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงาน

สารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้าน  

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน

ของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่ง

เอกสารทุกครั้ง 

มีการตรวจสอบความถกูต้องของ

เอกสารทุกครั้งก่อนทําการรับ-ส่ง

เอกสาร 

- - ต.ค. 60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงานธุรการ) 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

การดําเนินงาน (O) 2. ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด 

ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะ

เวลาที่กําหนด (รับเอกสารทุกฉบับ) 

- ต.ค. 60-ก.ย.61 / 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงานธุรการ) 

- 

3. ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรง

ตามรูปแบบหนังสือราชการ 

มีการทําตัวอย่าง/ร่างเอกสารที่

ถูกต้องตามรูปแบบเพื่อเผยแพร่ 

- - - 

4. เสนอหัวหน้างานตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

มีการตรวจสอบความถกูต้องทุกครั้ง

จากหัวหน้างาน 

- - - 

5. จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้ม

แยกตามประเภท 

มีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกตาม

ประเภท 

- - - 

6. จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ 

(จากน้อยไปหามาก) 

มีการจัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ 

(จากน้อยไปมาก) 

- - - 

17. งานจัดประชุม  

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไป

ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร 

1. จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ

สํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (การจัดประชุม) 

มีการกาํหนดขั้นตอนการประชุม 

วิธีการจัดประชุมให้เป็นไปตาม

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ ว่าด้วยการจัดประชุม 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

บรรณ (การจัดประชุม)  

วัตถุประสงค ์

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

2. แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้

คณะกรรมการฯ ทราบ 

มีแผนการประชุมตลอดทั้งปีและแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯ ทราบแผนการ

ประชุม

- - ต.ค.60  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี

 

3. จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้า

ประชุมล่วงหน้า 7 วัน 

มีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้

เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อทํา

ความเข้าใจในวาระการประชุม 

- - ต.ค.60-ก.ย.61  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 

4. แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 

วัน 

มีการบันทึกรายงานการประชุมและ

จัดทํารายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อ

แจ้งมติการประชุมหลังการประชุม

ภายใน 7 วัน ผ่านทางระบบ e-office 

- - - 

18. งานสรรหาบุคลากร 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร

เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงคด์้าน  

1. ตรวจสอบอัตรากาํลังให้เป็นไปตาม

กรอบอตัรากาํลังที่มีอยู่ 

มีการทําการตรวจสอบ/ทบทวน

อัตรากําลังให้เป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลังที่มีอยู่ และเสนอผลการ

ตรวจสอบ/ทบทวนให้ผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานรับทราบ 

- - 

ต.ค.60-ก.ย.61 / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี/ 

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป (ส่วนงาน

ฝ่ายบุคคล) 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่ 

เกี่ยวข้อง ( C ) 

2. จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่

ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจ 

ข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ

และเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรม 

การออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และ

สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน

บุคคล 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี/ 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงานฝ่าย

บุคคล) 

- 

3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อน

วันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน 

มีการจัดทําประกาศรับสมคัรและทํา

การประชาสัมพันธ์ก่อนทําการรับ

สมัครอย่างน้อย 5 วัน ผ่านทาง

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

- - - 

4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร 

อย่างน้อย 15 วันทําการ 

มีการกาํหนดระยะเวลาการรับสมัคร

อย่างน้อย 15 วันทําการ 

- - - 

5. ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้

กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลา

ที่กําหนดในคําสั่งแต่งตั้งคณะ 

กรรมการฯ 

มีการส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์

ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะ 

เวลาที่กําหนดในคําสั่งแต่งตั้งคณะ 

กรรมการ 

 

- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

19. งานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่

กําหนด/ตาํแหน่งงานที่         

เหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. สํารวจความต้องการ/ความจําเป็น

ในการพฒันาตนเองจากบุคลากร 

มีการสาํรวจความต้องการในการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรปีการ 

ศึกษาละ 1 ครั้ง

- - 

ก.ค.60  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี

- 

2. นําความต้อง/ความจําเป็นมาจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการ

อนมุัติจากผู้บริหารระดับสูง 

มีการนาํผลการสํารวจความต้องการ

ในการพัฒนาตนเองมาจัดทําแผน 

พัฒนาบุคลากร โดยได้รับการอนมุัติ

จากผู้บริหารระดับสูง 

- - ก.ค.60  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน

ได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วย 

งานได้รับการพัฒนาตามแผนที่

กําหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรได้รบัการพฒันาตามความ

ต้องการ 

- - ต.ค.60-ก.ย.61  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 

4. ติดตามการนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการติดตามการนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ของบุคลากรทางระบบ  

e-office โดยให้บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาจัดทําแบบรายงานการ 

- - ก.พ. 61,ส.ค.61  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

 ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทุกครัง้  

5. รายงานผลการนาํรู้ไปใช้ประโยชน์

ของบุคลากรให้มหาวิทยาลยัทราบ  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง

รายบุคคลในระบบ ERP และจัดทํา

รายงานแบบติดตามการนาํความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่มีการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพ

ทางวิชาการ/ทักษะทางวิชาชีพ และ

รายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบทุก

เดือน 

- - มี.ค. 61,ก.ย.61  / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 

20. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติ 

งานเป็นธรรม โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่  

1. จัดทําบัญชีรายชื่อสําหรบัการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ระบบ ERP 

มีบัญชีรายชื่อสําหรับการประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ระบบ ERP 

- - รอบที่ 1 มี.ค.61

รอบที่ 2 ก.ย.61 / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

เกี่ยวข้อง ( C ) 2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP 

พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/

ประเมินภาระงาน 

มีการแจ้งผ่านทางระบบ e-office ให้

บุคลากรตรวจสอบข้อมูลในระบบ 

ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/

ประเมินภาระงาน 

- - รอบที่ 1 มี.ค.61

รอบที่ 2 ก.ย.61 / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 

3. ดําเนินการประเมินผลและยืนยัน

ข้อมูลในแบบประเมิน 

มีการประเมินผลและแจ้งให้บุคลากร

ยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน 

- - - 

4. แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดําเนินการ

รับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ 

ERP 

มีการแจ้งผ่านทางระบบ e-office 

และ Line เพื่อให้บุคลากรเขา้ไป

ดําเนินการรับทราบผลการประเมินใน

ระบบ ERP 

- - รอบที่ 1 เม.ย.61 

รอบที่ 2 ต.ค.61 / 

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี 

- 

21. งานจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ

บริหารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน  

1. จัดทําประมาณการรายรับตาม

แบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนด  

การจัดทําประมาณการรายรับ

สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

- - เม.ย.-มิ.ย.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

การดําเนินงาน (O) 2. ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง

ของประมาณการรายรับ  

ประมาณการรายรับมีความถูกต้อง

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- - เม.ย.-มิ.ย.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

- 

3. จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจําปี ให้ครบทุก

โครงการ 

1. มีโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติ

การประจําป ี

2. มีเอกสารการขอตั้งงบประมาณ

จากฝ่ายงานต่างๆ  

3. มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีครบทุกโครงการ 

- - ก.ค.-ส.ค.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

4. ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง

ของการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจําปี 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีให้กบัโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจําปีมีความ

ถูกต้อง 

- - ก.ค.-ส.ค.60 /  

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

5. บันทึกงบประมาณรายจ่ายใน

ระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มี

การจัดสรรงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ 

ERP ให้ครบทุกโครงการที่มีการ

จัดสรรงบประมาณ 

- -  - 
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ความเสี่ยง 
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การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

6. เสนอคําขอตั้งงบประมาณต่อ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาอนมุัต ิ

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาอนุมัติคําขอตั้ง

งบประมาณ

- - ก.ย.61 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

- 

22. งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ

นาํไปสู่การปฏิบัติได ้ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1. รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก

ของหน่วยงาน 

มีการรวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก

ของคณะเพื่อวิเคราะห ์SWORT 

- - มี.ค.-พ.ค.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

2. วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน วิเคราะห์ทิศทางของคณะ เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการประจําป ี

- - มี.ค. - พ.ค.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

3. บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วน

ร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

1. มีการสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรในการวิเคราะห์ SWOT  

2. ฝ่ายต่างๆ มีการกาํหนดโครงการ/

กิจกรรมค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เพื่อเป็นข้อมูลในการทําแผนยุทธ- 

ศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

- - มิ.ย. - ก.ค.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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ความเสี่ยง 
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การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

4. จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผน 

ปฏิบัติการประจําปีของคณะสอด 

คล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

- - - 

5. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฏิบัติการประจําปีต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพิจารณาเห็นชอบแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจําป ี

- - ส.ค. - ก.ย. 60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

6. เสนอแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจําปีต่ออธิการบดี

เพื่อพิจารณาอนมุัติ 

บันทึกข้อความเสนอแผนแผนยุทธ 

ศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

เพื่อให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

- - ส.ค. - ก.ย. 60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

7. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจําปีให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อ

นาํไปสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรและฝ่ายงานต่างๆ ของ

คณะฯ รับรู้แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจําป ีเพื่อนาํไป

ปฏิบัติให้บรรลุตามแผนที่กาํหนดไว้ 

โดยสื่อสารทางระบบ e-office , 

เว็บไซต์ , รูปเล่มของแผนปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ 

- - ต.ค.60 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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ควบคุม 
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กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

23. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ดําเนินงานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงคด์้าน 

การดําเนินงาน (O) 

1. ประมวลผลการใช้จ่ายของ

โครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP 

ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ

ดําเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 

มีการบันทึกผลการใช้จ่ายของโครง 

การกิจกรรมย่อยในระบบ ERP และ

บันทึกผลการดําเนินงานของโครง 

การที่แล้วเสร็จทุกโครงการเพื่อ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการดําเนินงาน 

- - ต.ค.60 - ก.ย.61/ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

2. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการปฏิบัติงานตามแผน 

ปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 

5 ของเดือนถดัไป   

มีการผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของ

เดือนถัดไป เพื่อให้การดําเนินงาน

บรรลุตามแผน  

- - ต.ค.60 - ก.ย.61/ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

 

3. ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายงานผลการใช้จ่ายงบ 

ประมาณ และผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

ผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามแผนที่ตั้งไว้ 

- -  - 
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กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัย

ทราบทุกเดือนทางระบบ e-office 

- - - 

24. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกนั 

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคด์้าน  

การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

( C ) 

1. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคณุภาพภายใน ต่อ 

มหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA 

online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

มีการบันทึกรายงานประจําปีของปี

ของการศึกษาที่ผ่านมาลงในระบบ 

CHE QA online 

- - ต.ค.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

- 
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ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 2. กําหนดนโยบายและจัดทําแผน

ปฏิบัติการดําเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและได้รับ

ความเหน็ชอบจากผู้บริหารระดับสูง

ของหน่วยงาน 

มีนโยบายด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะฯ และจัด 

ทําแผนปฏิบัติการดาํเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้ 

รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับ 

สูงของคณะฯ เพื่อเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองตามคู่มือประกนั

คุณภาพการศึกษาได้อย่างได้ถูกต้อง 

- - ต.ค.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิน

งานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัว

บ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับ

หน่วยงาน  

มีรายงานการประชุม/บันทึกข้อความ

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพให้บุคลากรเพื่อ

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ

- - ธ.ค.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

4. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

ให้กับ บุคลากรภายในหน่วยงาน 

มีโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับ

บุคลากรภายในคณะฯ 

- - มี.ค.61  /  

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
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กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

5. รายงานผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับหน่วยงานต่อคณะกรรม 

การประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค

การศึกษา  

มีการดาํเนินงานและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑ์การประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในครบตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด และมีการดําเนิน 

งานแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะ 

- - ภาคการศึกษาที่ 1 

ม.ค.61 

ภาคการศึกษาที่ 2 

ม.ิย.61  /  

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

 

6. จัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน

ของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึก

ข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  

มีผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) และมีการบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ CHE QA online  

- - ม.ิย.61  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

7. จัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประเมินผล

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น

รายปีการศึกษา

- - ก.ค.61 / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 
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ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

8. รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 

Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อ

พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ 

ระดับคณะ 

มีผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในผ่านทุกหลักสูตร 

และมีการนําข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ตรวจประเมินฯ มาจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อรับ

การตรวจประเมินฯ ระดับคณะต่อไป 

- - ส.ค.61  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

 

9. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึก

ข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  

มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับคณะ และมีการบันทึกข้อมูล

ผ่านระบบ CHE QA online  

- - - 

10. จัดตรวจประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ประเมินผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรายปี

การศึกษา 

- - ส.ค.61  /  

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

11. รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและแผน 

พัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วย งานเพือ่พิจารณาก่อนรับตรวจ

ประเมินฯ ระดับสถาบัน 

มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน ระดับคณะ อยู่ในระดับ

ดี และมีการนําข้อเสนอแนะที่ได้จาก

การตรวจประเมินฯ มาจัดทําแผน 

พัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับคณะที่ผ่านเหน็ความเห็นชอบ

จากคณะ กรรมการประจําคณะเพื่อ

รับการตรวจประเมินฯ ระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

- - ก.ย.61  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

25. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

มีประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่กาํหนด 

วัตถุประสงคด์้าน  

1. จัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

1. มีรายงานการประชุมชี้แจงแนว

ทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

- - ก.ย.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

2. ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามใน

คํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงาน 

1. มีคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

คณะ 

2. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้มี 

- - ก.ย.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 
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ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง
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กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

การดําเนินงาน (O)  การปฏิบัติงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

 

3. จัดทําปฏิทินการถ่ายทอด ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงาน 

มีปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงาน 

- - ก.ย.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

 

4. จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณของ

หน่วยงาน 

มีคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณของคณะฯ เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน 

ผลให้แก่ผู้กาํกับและรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

- - - 

5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ใน

ระบบติดตามฯ 

บันทึก ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนใน

ระบบติดตามฯ 

- - ก.ย.-ต.ค.60  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

6. ถ่ายทอดตวัชี้วัดระดับหน่วยงานลง

สู่ระดับบุคคล 

มีรายงานประชุมชี้แจง ถ่ายทอด

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ

บุคคล  

- - ต.ค.61  /  

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 
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ควบคุม 
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การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

7. สรา้งความรู้ความเข้าใจและชี้แจง

แนวทางการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ 

มีรายงานการประชุม หนังสือเวียน

ระบบ e-office เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตาม

และประเมนิผลการปฏิบัติราชการให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องรบัทราบเพื่อให้การ

รายงานผลการดําเนินงานและจัดเก็บ

หลักฐานถูกต้องตามคู่มือ 

- - ต.ค.61  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

 

8. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติ

ราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ทุกเดือน 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงาน

ความก้าวหน้าของตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการทางระบบ e-office เป็น

ประจําทุกเดือน 

- - ต.ค.60 - ก.ย.61/ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

9. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการในระบบติดตามให้

มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ผู้รับผิดชอบงาน กพร. รายงานความ 

กา้วหนา้การปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองพร้อมหลักฐานในระบบ E-

Monitoring 

- - ต.ค.60 - ก.ย.61/ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      หน้า 100	
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 
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ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

10. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ

ราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปี

และรายงานให้คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะพิจารณาเห็นชอบความ 

กา้วหนา้การปฏิบัติราชการเป็นราย

ไตรมาส 

- - ธ.ค.60, มี.ค.61

มิ.ย.61, ก.ย. 61  / 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

26. งานให้บริการยืม-คืนอุปกรณ ์

วัตถุประสงค ์  

เพื่อให้การบริการยืม-คืน

อุปกรณ์ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ดําเนินงาน (O) 

1) มีการตรวจสอบการลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา) 

ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเรียบร้อยทุก

คนก่อนติดต่อขอยืมอุปกรณ ์โดยการ

จัดทําบัญชีรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียน

ในแต่ละภาคเรียน (ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง) 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยุโทรทัศน์ 

- 

2) มีการรับเอกสารยืม-คืนอุปกรณ์

จากผู้ใช้บริการ 

มีเอกสารการยืม-คืนอุปกรณ์ของผู้

ขอใช้บริการถูกต้องครบถ้วนทุกครัง้  

ก่อนการให้ยืมอุปกรณ ์

- - 

ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยุโทรทัศน์ 

- 

3) มีการตรวจสอบความถกูต้องของ

เอกสารให้ครบถ้วน 

มีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้เมื่อมี

การยืม-คืน 

- - - 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/งาน 

และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

4) มีการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่

ยืมให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 

อุปกรณ์ได้รับการตรวจเช็คสภาพการ

ใช้งานก่อนนาํจัดเก็บทุกครั้ง อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานสาํหรับการยืม- 

คืน ครั้งต่อไป 

- - ต.ค.60-ก.ย.61 / 

ศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยุโทรทัศน์ 

- 
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คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑ 

    เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน และเพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ท่ี

กําหนดให้มีส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ (ข้อ ๓) กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ี

เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้

ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและลดระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม รวมท้ัง

การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ท่ีกําหนดให้มีการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

 เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 ๑.๑  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                      ประธานกรรมการ 

     ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ          รองประธานกรรมการ 

      ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                กรรมการ 

      ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                  กรรมการ 

      ๑.๕  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา                      กรรมการ 
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      ๑.๖  รองคณบดีฝ่ายวิจัย                                       กรรมการ 

        ๑.๗  หัวหน้าสํานักงานคณบดี                            กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าท่ีดังนี ้         

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คําปรึกษา แนะนําในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการดําเนินงาน

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 ๒. กํากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   ๒.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบํารุง  ประธานกรรมการ 

     ๒.๒   นางสาวนิภาวรรณ  ธาราศกัด์ิ  กรรมการ 

          ๒.๓   นางสุวิมล     วจีทองรัตนา           กรรมการ 

        ๒.๔   นายประจวบ      ทอสาร                     กรรมการ 

          ๒.๕   นางสาวสายบัว     นนท์ศิลา                กรรมการ                 

         ๒.๖   นางสาวธิดารตัน์    รุ่งเรืองชัยคงมี          กรรมการ  

        ๒.๗   นางสาวอรวรรณ     บริบาล                    กรรมการ 

        ๒.๘   นางสาวปทุมวดี     นินํา                     กรรมการ 

      ๒.๙   นางสาวอรรถจิรา    สงจันทร ์                   กรรมการ 

         ๒.๑๐ นางสาววีณา      กันหญีต                   กรรมการ 

       ๒.๑๑ นางสาวมาลัยพรรณ    ป้ันทรัพย์               กรรมการ 

        ๒.๑๒ นางสาวปุณรภา    ประดิษฐพงษ์         กรรมการ 

        ๒.๑๓ นางสาวพัชราภรณ ์   สีลาดเลา               กรรมการ 

        ๒.๑๔ นายวรเชษฐ์     เอี่ยมมั่น               กรรมการ 

 ๒.๑๕ นายกาจปกรณ์   นิลอรุณ  กรรมการ 

       ๒.๑๖ นางนัษนันท์     ทิพวัลย์                   กรรมการ 

      ๒.๑๗ นางสาวเกศิณี     นิธิสิริประไพ        กรรมการ 

      ๒.๑๘ นางสาวสุลาวรรณ    เพ็ชรแอง              กรรมการ 

 ๒.๑๙ นางสาวพัชรี     ทรัพย์ประเสริฐ          กรรมการ 

     ๒.๒๐ นางสาวจารุณ ี    สนน้อย                     กรรมการ 

    ๒.๒๑ นายสิรธินธราธร    จิรทีปต์ธนชาติ  กรรมการ 

    ๒.๒๒ นายวชิรศักดิ ์    ถิ่นทวี                     กรรมการ 
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    ๒.๒๓ นายกาญจน์มนัส    หมื่นสงัข์                 กรรมการ 

     ๒.๒๔ นางสาวภคพร     เดชอนันต์                 กรรมการ 

      ๒.๒๕ นายนาวิน     ศรีแสง                    กรรมการ 

      ๒.๒๖ นายนพพล      สินสืบผล           กรรมการ 

         ๒.๒๗ นางสาวปิยะกาญจน ์    อภิชัยกุล             กรรมการ 

      ๒.๒๘ นางสาวกันยากร     สุจริตเนติการ             กรรมการ 

       ๒.๒๙ นายสมภพ     บุญคุม้                    กรรมการ 

     ๒.๓๐ นางสาววาสนา     แสงพรหม              กรรมการ 

       ๒.๓๑ นางสาวณัฏฐิญา    นุชนาง                    กรรมการ 

        ๒.๓๒ นางสาวพจนา     พัดใย                    กรรมการ 

         ๒.๓๓ นายฉตัรลิขิต   นิ่มงาม             กรรมการ 

         ๒.๓๔ นางสาวดวงเนตร   สาระสมบัติ  กรรมการ  

      ๒.๓๕ นางสาวอัจฉรา     สีลาดเลา                  กรรมการและเลขานกุาร 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหน้าที่ดังนี้ 

 ๑. ดําเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์

ความเส่ียง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเส่ียง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดอันดับความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 

 ๓. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบ และดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

 ๔. ส่ือสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ให้ภายในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 

 ๖. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง และแผนการควบคุมภายใน 

 ๗. นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของปีถัดไป 

 ๘. อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในมอบหมาย 
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 ท้ังนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ส่ัง ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรตันา) 

           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ ์

งานจัดทําแผนยุทธ 

ศ า สต ร์ แ ล ะ แ ผน 

ปฏิบัติการประจําป ี 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดําเนินงาน (O) 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก

มีผลต่อการกําหนดยุทธ 

ศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่

ตอบสนอง 

1.2 การรวบรวมและการ

วิ เคราะ ห์ ข้อ มูลปัจ จัย

ภายในและภายนอกอาจ

ไ ม่ครอบคลุมครบ ทุก

ประเด็น 

1 .  ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น

นโยบายของรัฐบาล 

2. การเปลี่ยนแปลงของ

คู่แข่งขัน 

3. เทคโนโลยีที่เปลี่ยน 

แปลงอย่างรวดเร็ว 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุร้อยละ 80-84 

สูง 4 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุร้อยละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุร้อยละ 90-94 

 

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายใน 1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

งานประชาสัมพันธ์  

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูล

ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) ที่มีผลต่อ

ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง มห า 

วิทยาลัยในทางลบ    

1.ความรวดเร็วของการ

เผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อ

สังคมออนไลน์  ( social 

media) ให้กับบุคคลทั่ว 

ไปได้รับรู้ 

2.เทคโนโลยีความก้าว 

หน้าของสื่อสังคมออน 

ไลน์ (social media) ให้ 

กับบุคคล 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

วัน 

สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร 

มวลชนห รื อ สื่ อ สั ง คม

ออนไลน์  มากกว่ า  1 0 

ช่องทาง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

สัปดาห์ 

สูง 4 เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร 

มวลชนห รื อ สื่ อ สั ง คม 

ออน ไ ล น์  น้ อ ยก ว่ า  5 

ช่องทาง 

สูง 4 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

  ทั่วไปได้รับรู ้

3 . เ ท ค โ น โ ล ยี ค ว า ม 

ก้าวหน้าของสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) 

ในอนาคตมีมากขึ้น 

4.การเข้าถึงข้อมูลสื่อ

สังคมออนไลน์  ( social 

media) ได้ง่าย 

5.การเข้า ถึงสื่ออย่าง

ขาดวิจารณญาณของ

บุ ค ค ล ใ น สื่ อ สั ง ค ม

ออนไลน์ (social media) 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

เดือน 

ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร 

มวลชนห รื อ สื่ อ สั ง คม

ออน ไ ล น์  น้ อ ยก ว่ า  3 

ช่องทาง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

3 เดือน 

น้อย 2 เป็นข่าวทางลบในสื่อสาร 

มวลชนห รื อ สื่ อ สั ง คม

ออนไลน์ 1 ช่องทาง 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

6 เดือน 

น้อยมาก 1 มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ

เฉพาะภายในมหาวิทยา 

ลัย 

น้อยมาก 1 

งานรายงานผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการดําเนิน 

งาน 

2.2 การดําเนินโครงการ

ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผน ที่

กําหนด 

1.การปรับระยะเวลาใน

การดําเนินโครงการ 

2. การติดต่อประสาน 

งานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

วัน 

สูงมาก 5 ผลกา ร ดํ า เ นิ น ง า น ไ ม่

เป็นไปตามแผน ร้อยละ 

100 

สูงมาก 5 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดาํเนินงาน (O) 

 มีการปรับเปลี่ยน เช่น 

วิทยากร สถานที่ เป็นต้น

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

สัปดาห์ 

สูง 4 ผลการดําเนินงานไม่เป็น 

ไปตามแผน ร้อยละ 80 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานไม่เป็น

ไปตามแผน ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

3 เดือน 

น้อย 2 ผลการดําเนินงานไม่เป็น 

ไปตามแผน ร้อยละ 40 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

6 เดือน 

น้อยมาก 1 ผลการดําเนินงานไม่เป็น

ไปตามแผน ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 

งานติดตามและประ 

เ มินผลการปฏิบั ติ

ราชการ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

 

2.3 การติดตามและประ 

เมินผลตามยุทธศาสตร์

ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

กําหนด 

1 . มี ก า ร ป รั บ ค่ า เ ป้ า

หมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 

2 .  มีการปรับ เป ลี่ ยน

ระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการที่เกี่ยวข้อง 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

เดือน 

สูงมาก 5 ผลการดํา เ นินงานการ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบั ติราชการ  ไ ม่

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

100 

สูงมาก 5 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

3 เดือน 

สูง 4 ผลการดํา เ นินงานการ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบั ติราชการ  ไ ม่

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

80 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการดํา เ นินงานการ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบั ติราชการ  ไ ม่

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

60 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

9 เดือน 

น้อย 2 ผลการดํา เ นินงานการ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบั ติราชการ  ไ ม่

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

40 

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการดํา เ นินงานการ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบั ติราชการ  ไ ม่

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

20 

น้อยมาก 1 

 

 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2.4 บุคลากรบางส่วนยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจใน

เกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 .  การตีความเกณฑ์

ปร ะ กั น คุณภาพกา ร 

ศึกษาผิดไปจากเกณฑ์ที่

กําหนด 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 บุคลากรมีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น

คุณภาพ น้อยกว่า ร้อยละ 

20 

สูงมาก 5 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 บุคลากรมีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น

คุณภาพ ร้อยละ 20-40 

สูง 4 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 บุคลากรมีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น

คุณภาพ ร้อยละ 40-60 

ปานกลาง 3 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 บุคลากรมีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น

คุณภาพ ร้อยละ 60-80 

น้อย 2 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายในรอบ 1 ปี 

น้อยมาก 1 บุคลากรมีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น

คุณภาพ มากกว่า ร้อยละ 

80 

น้อยมาก 1 

งานพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงคด์้าน

การดาํเนินงาน (O)  

 

2.5 บุคลากรมีทักษะด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษไม่ถึง

เกณฑ์ ที่มหา วิทยา ลัย

กําหนด 

1. มีเวลาในการทบทวน

ค่อนข้างน้อย 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภาย ในรอบ 1 ปี 

สูงมาก 5 บุคลากรมีทักษะด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง

เ กณ ฑ์ ที่ มหา วิ ท ยา ลั ย

กําหนด ร้อยละ 100  

สูงมาก 5 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภาย ในรอบ 2 ปี 

สูง 4 บุคลากรมีทักษะด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง

เ กณ ฑ์ ที่ มหา วิ ท ยา ลั ย

กําหนด ร้อยละ 80 

สูง 4 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภาย ในรอบ 3 ปี 

ปานกลาง 3 บุคลากรมีทักษะด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง

เ กณ ฑ์ ที่ มหา วิ ท ยา ลั ย

กําหนด ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภาย ในรอบ 4 ปี 

น้อย 2 บุคลากรมีทักษะด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง

เ กณ ฑ์ ที่ มหา วิ ท ยา ลั ย

กําหนด ร้อยละ 40 

น้อย 2 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภาย ในรอบ 5 ปี 

น้อยมาก 1 บุคลากรมีทักษะด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ถึง

เ กณ ฑ์ ที่ มหา วิ ท ยา ลั ย

กําหนด ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 3.1 ระบบ CHE QA Online 

มีปัญหา 

ระบบขัดข้อง/ล่าช้า ทํา

ให้ไม่สามารถลงข้อมูล 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภาย 

ใน 1 วัน 

สูงมาก 5 บันทึกข้อมูลลงในระบบ 

CHE QA Online น้อยกว่า 

สูงมาก 5 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

วัตถุประสงคด์้าน  

การดาํเนินงาน (O) 

 ไ ด้ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่

กําหนด 

 ร้อยละ 20  

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายใน 2 วัน 

สูง 4 บันทึกข้อมูลลงในระบบ 

CHE QA Online ร้อยละ 

40 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายใน 3 วัน 

ปานกลาง 3 บันทึกข้อมูลลงในระบบ 

CHE QA Online ร้อยละ 

60 

ปานกลาง 3 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายใน 4 วัน 

น้อย 2 บันทึกข้อมูลลงในระบบ 

CHE QA Online ร้อยละ 

80

น้อย 2 

มี โอกาสที่อาจเกิด ขึ้น

ภายใน 5 วัน 

น้อยมาก 1 บันทึกข้อมูลลงในระบบ 

CHE QA Online มากกว่า 

ร้อยละ 80 

น้อยมาก 1 

งานจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ 

3.2 มีแนวโน้มการจ่าย

งบประมาณรายได้ด้าน

1. การดําเนินการด้าน

บุคลากรไม่เป็นไปตาม

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

เดือน 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานการจ่าย

งบประมาณรายได้ด้าน

สูงมาก 5 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดาํเนินงาน (O) 

บุคลากร (เงินเดือนและ

สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น 

แผนบริหารทรัพยากร

บุคคลที่กําหนดไว้ 

บุคลากร (เงินเดือนและ

สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 100 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

3 เดือน 

สูง 4 ผลการดําเนินงานการจ่าย

งบประมาณรายได้ด้าน

บุคลากร (เงินเดือนและ

สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 80 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานการจ่าย

งบประมาณรายได้ด้าน

บุคลากร (เงินเดือนและ

สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

9 เดือน 

น้อย 2 ผลการดําเนินงานการจ่าย

งบประมาณรายได้ด้าน      

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

      บุคลากร (เงินเดือนและ

สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 40 

  

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการดําเนินงานการจ่าย

งบประมาณรายได้ด้าน

บุคลากร (เงินเดือนและ

สวัสดิการ) เพิ่มมากขึ้น 

ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 

งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดาํเนินงาน (O) 

3.3 ภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อ

การป้องกันภัยคุกคาม 

ทางระบบเทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการพบข้อผิด 

พลาดของโปรแกรมที่ใช้

งานทําให้เกิดภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยี 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

วัน 

สูงมาก 5 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

มากกว่า 24 ชั่วโมง 

สูงมาก 5 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

สัปดาห ์

สูง 4 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

มากกว่า 12 - 24 ชั่วโมง 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

เดือน 

ปานกลาง 3 การหยุดชะงักของระบบ  

เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

มากกว่า 3 - 12 ชั่วโมง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก  

3 เดือน 

น้อย 2 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

มากกว่า 1 - 3 ชั่วโมง 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก  

6 เดือน 

น้อยมาก 1 การหยุดชะงักของระบบ

เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

น้อยก ว่าห รือ เ ท่า กับ  1 

ชั่วโมง 

น้อยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งานการเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค์ด้าน 

- การรายงานทาง 

การเงิน (F) 

- การปฏิบัติตามกฎ 

หมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(C) 

4.1  การเป ลี่ยนแปลง

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อ 

บังคับ ของหน่วยงานภาย 

นอกมีผลต่อการปฏิบัติ 

งานของมหาวิทยาลัย 

1.หน่วยงานภายนอกมี

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

ข้อบังคับ ประกาศ หรือ 

แนวปฏิบัติ 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

รับรู้ข้อมูลที่เกิดจากข้อ 1 

ล่าช้าทําให้มีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่ง

มอบงานให้กับหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดือน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยา 

ลัย 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน

รอบ  6 เดือน 

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการ

ปฏิบัติงานระหว่างหน่วย 

งานภายในมหาวิทยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน

รอบ  9 เดือน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการ

ปฏิบัติงานภายในหน่วย 

งาน 

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน

รอบ  1 ปี 

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการ

ปฏิบัติงานภายในหรือส่วน

งาน 

น้อยมาก 1 

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดจากผล  

ประโยชน์ทับซ้อน  

วัตถุประสงคด์้าน 

การดาํเนินงาน (O) 

5.1 การบริหารงานโดย

ไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล 

หลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล มี

จํานวน 10 ด้าน อาจมี 

การเปลี่ยนแปลงหรือ

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 

บริหารงานโดยไ ม่นํ า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้  

ร้อยละ 100 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 100

สูงมาก 5 

บริหารงานโดยไ ม่นํ า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ร้อยละ 80 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

สูง 4 

บริหารงานโดยไ ม่นํ า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 

ปานกลาง 3 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย 
โอกาสที่

จะเกิด ระดับ คําอธิบาย 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

   บริหารงานโดยไ ม่นํ า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ร้อยละ 40 

น้อย 2 ผลการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 40 

น้อย 2 

บริหารงานโดยไ ม่นํ า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 ผลการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลไม่เป็น 

ไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) 
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ตารางการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ์  

งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กร

ที่ ชัดเจนและสารมารถนํา ไป

ปฏิบัติได้  

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1 .1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวด ล้อมภายนอก มีผล ต่อการ

กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่

ตอบสนอง (ความเสี่ยงเดิมปี 61) 

 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

2. มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการกํากับติดตาม และประเมิน ผล

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจํา

ทุกเดือน 

 

 

 

5 5 25 ความเสี่ยง 

สูงมาก 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน  

งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

เ พื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ ดีของ

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดําเนินงาน (O) 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทาง

ลบ (ความเสี่ยงเดิมปี 61) 

1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่

ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ที่ ดีของคณะ

วิทยาการจัดการให้กับบุคลากรและ

นักศึกษา 

3. ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่

ข้อมูล ผ่านทางสื่ อ สั งคมออนไล น์ 

(social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของคณะวิทยาการจัดการในทางลบ 

4. มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผล 

5 5 25 ความเสี่ยง 

สูงมาก 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

  ต่อภาพลักษณ์ของคณะวิทยากรจัดการ

ในทางลบ 

งานรายงานผลการใช้จ่ายงบ 

ประมาณและผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การรายงานการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการดําเนิน 

งานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2.2 การดําเนินโครงการไม่เป็นไป

ตามแผนที่กําหนด (ความเสี่ยงใหม่) 

- 

 

3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

งานติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การติดตามและประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิ 

2.3 ติดตามและประเมินผลตาม

ยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

ที่กําหนด (ความเสี่ยงใหม่) 

- 2 3 6 ความเสี่ยง

ปานกลาง 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ภาพและมีผลการปฏิบัติราชการ

บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่ อ ใ ห้ ก า รปร ะ กัน คุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2.4 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้

ความเข้าใจในเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา (ความเสี่ยงใหม่) 

- 3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

งานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ที่ตรงตามสมรรถนะที่กําหนด/

ตําแหน่งงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2.5 บุคลากรมี ทักษะด้านภาษา 

อังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (ความเสี่ยงใหม่) 

- 3 3 9 ความเสี่ยง

ปานกลาง 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่ อ ใ ห้ ก า รปร ะ กัน คุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 ระบบ CHE QA Online มี

ปัญหา (ความเสี่ยงเดิมปี 61) 

1. แจ้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ CHE 

QA Online ประสานงานดําเนินการ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

5 5 25 ความเสี่ยง 

สูงมาก 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ภายในระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

 

งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า รห น่ ว ย ง า น ที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดําเนินงาน (O) 

3 . 2  มี แ น ว โ น้ ม ก า ร จ่ า ย ง บ 

ประมาณรายไ ด้ ด้ าน บุคลากร 

(เงินเดือนและสวัสดิการ) เพิ่มมาก

ขึ้น (ความเสี่ยงใหม่) 

- 3 3 9 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิมปี 61) 

1. จัดทําแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การ ป้องกั น ภั ย คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กําหนด

3 4 12 ความเสี่ยง

สูง 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดาํเนินงาน (O) 

3. ดําเนินการแผนป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จ

ของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นําผลการประเมินมาปรับ ปรุงแผน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

งานการเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 . 1  การ เป ลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงเดิม ปี 61) 

1 .  ต ร ว จสอบปร ะก าศ  ร ะ เ บี ย บ 

ข้อบังคับ ที่ต้องการแก้ไข และแจ้ง

ความต้องการไปยังมหาวิทยาลัย 

2 .  กํ าหนดร่ า งประกาศ  ระ เ บียบ 

ข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

4 4 16 ความเสี่ยง

สูง 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ด้าน 

- การรายงานทางการเงิน (F) 

- การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C) 

 3. นําเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการบริหาร

มห า วิ ท ย า ลั ย (กบม . )  ห รื อ คณะ 

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทบัซ้อน 

งานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วย 

งานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดาํเนินงาน (O) 

5.1 การบริหารงานโดยไม่ใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเดิมปี 61) 

1 .  จัดทําแผนบริหารงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ดําเนินการตามแผนการบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

4 .  ติดตามและสรุปผลการดําเ นิน  

งานตามแผนการบริหารงานตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 

4 5 20 ความเสี่ยง 

สูงมาก 
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