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บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข 

ค าน า 

 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

เพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม

ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน 

“คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ก าหนดให้

ต้องมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บัณฑติวิทยาลัยหวังวา่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ บัณฑิตวิทยาลัยให้มีการบริหารงาน

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์) 

                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

            20 กันยายน 2561 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน ”

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก 

หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยง

ลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และ

ตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนว

ทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

   บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  และเพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 4 ความเสี่ยง 

และ 5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี ้

 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ง 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์/พันธกิจของ

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของบัณฑิต

วิทยาลัย 

2. ประกาศใช้ และเผยแพร่ใหบุ้คลากรใหร้ับทราบ 

3. ประชุมบุคลากรเพื่อท าความเข้าใจและวางแนวทางการปฏิบัติงาน

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน/์พันธกิจ 

4. ติดตามผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกไตรมาส 

5. น าเข้าที่ประชุมผู้บริหาร 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

การจัดจ้างอาจารย์เพิ่มส่งผลต่อการ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้าน

งานวิจัย 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ต้อง

ด าเนนิงาน 

2. ใหอ้าจารย์เข้าร่วมกลุ่มการจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

3. ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ให้อาจารย์รับทราบสม่ าเสมอ 

4. ติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกไตรมาส 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

รายได้ไม่พอต่อการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง 

1. จัดท าประมาณการรายจ่ายตลอดทั้งปี 

2. เปรียบเทียบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย 

3. ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณของสาขาวิชาทุกไตรมาส 

4. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

นักศึกษาขาดความรูค้วามเข้าใจใน

ประกาศการท าวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 

1. เผยแพร่ประกาศฉบับใหม่ผ่านชอ่งทางการสื่อสารต่างๆ เช่น e-

office, Facebook เป็นต้น 

2. ประชุมเพื่อท าความเข้าใจให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. แต่งตั้งบุคลากรเพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

4. ติดตามผลการส าเร็จการศกึษาของนักศกึษา 

5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่มี - 

 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 26 งาน รายละเอียดดังนี้ 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรมการควบคุม 

1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน

และท้องถิ่น 

8 

2. งานบริการศูนย์เรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อให้แหลง่เรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม 5 

3. งานพัฒนานักวจิัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มคีวาม

เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจยั 

4 

4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพแ์ละ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

4 

5. งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาและบุคลากร

ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ คา่นิยม ความมีสุนทรีย์ 

และวัฒนธรรม 

8 

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

9 

7. งานรับนกัศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ให้เป็นไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศกึษาท่ี

ก าหนดไว ้

5 

8. งานจดัท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

การจัดการศกึษา 

4 

9. งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ 8 

10. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ (5 

ด้าน) และการประกันคุณภาพ 

9 

11. งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจา้ง 

(โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก

งบประมาณ) 

เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

4 

12. งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 8 

13. งานจ าหนา่ยพัสดุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 12 

14. งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกตอ้งตามระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 

15. งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 6 

16. งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

6 
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งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรมการควบคุม 

17. งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

4 

18. งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได ้

5 

19. งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะ

ท่ีก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

5 

20. งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได ้

4 

21. งานจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ เพื่อให้มีงบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหนว่ยงาน

ท่ีเหมาะสม 

6 

22. งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

7 

23. งานรายงานผลการใช้จา่ย

งบประมาณและผลการด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผล

การด าเนนิงานมีความถกูต้อง 

4 

24. งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 

11 

25. งานตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ

มปีระสิทธิภาพและมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

10 

26. งานมาตรฐานวทิยานพินธ์ เพื่อก ากับมาตรฐานของวทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3 
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 1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการบัณฑติวิทยาลัย 4 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 

ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
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และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหนว่ยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2.1 โครงสรา้งบัณฑติวิทยาลัย 
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1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการบัณฑติวิทยาลัย 
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1.2.3 วิสัยทัศน ์(Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้าง

มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู ้และทักษะสู่สากล 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการตอ่ชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภวิัตน์ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality 

3. เครือขา่ย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีวังสวนสุนันทา) 

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

A  Association   การเชื่อมโยงประสานงานเครือขา่ย 

D Devotion   ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 
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1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาให้

มีมาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ

ศษิย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 

 

1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     การบริหารการศึกษา  1 1 1 

     การออกแบบการเรียนการสอน  1 1 1 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

     บริหารธุรกิจ  1 1 1 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  1 1 1 

     การจัดการสิ่งแวดล้อม  1 1 1 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

     ภาษาศาสตร์  1 1 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  - 1 1 

     กฎหมายมหาชน  - 1 - 

     การบริหารการพัฒนา  - - 1 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

     นโยบายสาธารณะ  - 1 1 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาศาสตร์  1 1 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  1 1 1 

     การบริหารการพัฒนา  1 1 1 
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สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  1 1 1 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

     บริหารธุรกิจ  - 1 1 

รวมทั้งสิน้ 14 18 16 

 

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวมท้ังสิ้น 

2558 - 83 15 98 

2559 - 150 76 226 

2560 - 97 38 135 
 

 

1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

2558 - 179 5 184 

2559 - 174 16 190 

2560 - 54 7 61 

 

1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2558 

ปกีารศกึษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

การมีงานท า - - - 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. - - - 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.55 4.63 4.65 
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1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงาน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 

จ านวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ั้งหมด 9 8 14 

จ านวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 3 3 6 

รอ้ยละของงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 33.33 37.50 42.86 
 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 2558 2559 2560 

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการทัง้หมด 12 21 18 

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการที่น ามาใช้พัฒนาทัง้การเรียนการสอน

และการวจิัย 

12 21 18 

รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรยีนการ

สอนและการวจิัย 

100 100 100 

 

1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2558 2559 2560 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2 2 3 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 75 70 120 
 

 

1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

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

บัณฑติวิทยาลัย 21 10 - 31 23 9 - 32 21 12 - 33 

รวมทั้งสิ้น 21 10 - 31 23 9 - 32 21 12 - 33 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. ศ. รวม 

บัณฑติวิทยาลัย 15 4 3 4 26 29 5 5 4 43 25 5 5 4 39 

รวมทั้งสิ้น 15 4 3 4 26 29 5 5 4 43 25 5 5 4 39 
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี ้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ีรายละเอียด ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01-1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51-2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 4 3.60 - 3.48 3.57 ระดับดี 

2 3 5 5 5 5 ระดับดีมาก 

3 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

4 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

5 2 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.95 5 4.24 4.48 ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี

มาก 
ระดับดี  
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1.3.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ี

ใช้จัดการ

กับความ

เส่ียง 

แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

1.ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

งาน 

งานติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมปีระสิทธิภาพ

และมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

1.1 การเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมผีลต่อการ

ก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ท่ีไม่

ตอบสนอง 

3 5 15 ความ

เส่ียง

สูง 

การลด

ความเส่ียง 

1. ก าหนด

ยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์เพื่อรองรับต่อ

การเปล่ียนแปลง 

1. บัณฑิตวทิยาลัยมีการ

ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ของ

บัณฑิตวทิยาลัยในปงีบประมาณ 

พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ือรองรับต่อ

การเปล่ียนแปลงและสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. แผน

ยุทธศาสตร์ 

ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ.2561 

2 2 4 ความ

เส่ียง

น้อย 

ผู้ก ากับดูแล 

: 

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 

: 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2. ชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานร่วมกันใน

แต่ละยุทธศาสตร์กับ

บุคลากรในหน่วยงาน 

2. ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพได้ชีแ้จงแนวทางการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ของบัณฑิตวทิยาลัยในที่ประชุม

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. รายงานการ

ประชุมบุคลากร

บัณฑิตวทิยาลัย 

3. มอบหมายให้

ผู้บริหารก ากับ

ติดตามผลการ

ด าเนินงานการปฏิบัติ

ราชการใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 

3. รองคณบดีท่ีก ากับติดตามผล

การด าเนินงานการปฏิบัติราชการ

ได้มีการติดตามผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ัดทุกเดือนเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย 

3. รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการตามค า

รับรองการ

ปฏิบัติราชการ 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ี

ใช้จัดการ

กับความ

เส่ียง 

แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

4. น าผลการ

ด าเนินงานการปฏิบัติ

ราชการเข้าที่ประชุม

ผู้บริหารทุกเดือนเพ่ือ

ก ากับและติดตาม 

พร้อมวิเคราะห์

สาเหตุและแนว

ทางแกไ้ข 

4. มกีารน าผลการด าเนินงานการ

ปฏิบัติราชการเข้าท่ีประชุม

ผู้บริหารบัณฑิตวทิยาลัยทุกไตร

มาส 

4. รายงานการ

ประชุมผู้บรหิาร 

บัณฑิตวทิยาลัย 

5. จัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงการ

ด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร ์

5. มกีารจัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงการด าเนินงาน /

แผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร ์

5. แผนพัฒนา/

รักษามาตรฐาน 

2.ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิงาน 

งาน 

บริการศูนยเ์รียนรู้สู่

ชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่

รู้จักของสังคม 

2.1 แหล่งเรียนรู้ไม่

เป็นที่รู้จัก ไม่ได้ใช้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

4 4 16 ความ

เส่ียง

สูง 

การลด

ความเส่ียง 

1. จัดท าแผนการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

1. มกีารจัดท าแผนการน าไปใช้

ประโยชน์ของโครงการแหล่ง

เรียนรู ้ซึ่งระบุอยู่ในแผนปฏิบัติ

การด้านการบริการวชิาการ 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

1. แผนปฏิบัติ

การด้านการ

บริการวิชาการ 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 

2560 – 2564) 

และประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปาน

กลาง 

ผู้ก ากับดูแล 

: 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ 

: 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ี

ใช้จัดการ

กับความ

เส่ียง 

แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

2. เพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

เรียนรู้ให้

บุคคลภายนอก

รับทราบ 

2. มกีารประชาสัมพันธ์แหล่ง

เรียนรู ้ผ่านช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก ่

เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น 

2. 

www.grad.ssru.

ac.th 

3. 

www.facebook.

com/GRAD-

SSRU 

วชิาการ 

3. สรุปผลน าองค์

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

ไปใชป้ระโยชน์ 

3. มกีารจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ใน

แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมกีารประเมินการ

น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ของผู้เข้า

ชม ปรากฎวา่ ผู้เข้ามกีารน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 94 

4. รายงานผล

การด าเนินงาน

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 

ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

งาน รับนักศึกษา

วัตถุประสงค์เพ่ือ

คัดเลือกนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อใหเ้ป็นไปตาม

แผนการรับ  

2.2 นักศึกษาท่ีรับเข้า

ศึกษาไม่เป็นไปตาม

แผนส่งผลต่อรายรับ

จริงที่ไม่สอดคล้อง

กับประมาณการ

รายรับ  

5 3 15 ความ

เส่ียง

สูง 

การลด

ความเส่ียง 

1. วเิคราะห์สาเหตุ

ของการจ านวน

นักศึกษาท่ีไมเ่ป็นไป

ตามแผนรับนักศึกษา 

1. ฝ่ายแผนงานฯ และฝา่ยบริการ

การศึกษาได้วิเคราะหห์าสาเหตุ

ของจ านวนนักศึกษาท่ีไมเ่ป็นไป

ตามแผนรับนักศึกษา พบว่าเกิด

จาก 1) สาขาวชิาเสนอแผนการ

รับนักศึกษามากเกินไป 2) ควรมี

ช่องทางการรับสมัครที่เข้าถงึ

กลุ่มเป้าหมาย 

1. รายงานการ

ประชุมบุคลากร 

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปาน

กลาง 

ผู้ก ากับดูแล 

:รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ/รอง

คณบดีฝา่ย

วชิาการ

ผู้รับผิดชอบ 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ี

ใช้จัดการ

กับความ

เส่ียง 

แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

2. ประชาสัมพันธ์เชิง

รุกด้านการรับ

นักศึกษาช่องทาง

ต่างๆ 

2. มกีารประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 

อาท ิเว็บไซต์ facebook ไลน์ ปา้ย

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และยังเพ่ิม

ช่องทางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 

และรับช าระค่าสมัครผ่าน 7-11 

ด้วย 

2. ข่าว

ประชาสัมพันธ ์

3. เว็บไซต์การ

รับสมัคร ภาค

เรียนที่ 1/2561 

:ฝ่าย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ//

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

3. ติดตาม

ความกา้วหน้าผลการ

รับนักศึกษา 

3. ฝ่ายบริการการศึกษา รายงาน

ยอดการรับนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 ทุกรอบที่เปิดรับ

ต่อผู้บริหาร 

4. สรุปจ านวน

ผู้สมัครผ่าน

ระบบออนไลน์  

4. รายงานให้

ผู้บริหารได้รับทราบ

เป็นระยะ 

4. น า สรุปจ านวนผู้สมัครผ่าน

ระบบออนไลน์ ประจ าภาคเรียนที ่ 

2561 เข้าท่ีประชุมผูบ้ริหาร ครั้งที ่

3/2561  

5. รายงานการ

ประชุมผู้บรหิาร 

ครั้งท่ี 3/2561  

งาน 

พัฒนานักวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

2.3 อาจารยป์ระจ ามี

ผลงานวจิัยไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

5 4 20 เส่ียง

สูง

มาก 

การลด

ความเส่ียง 

1. ประชาสัมพันธ์

แหล่งทุนวจิัยทัง้

ภายในและภายนอก

ใหอ้าจารยป์ระจ าได้

ทราบ 

1. มกีารประชาสัมพันธ์แหล่งทุน

วจิัยภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยให้อาจารยท์ราบ

ผ่านทางระบบ e-office และ ทาง

ไลน์กลุ่มงานวจิัย 

1. ข่าว

ประชาสัมพันธ ์

2 2 4 ความ

เส่ียง

น้อย 

ผู้ก ากับดูแล 

: 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ี

ใช้จัดการ

กับความ

เส่ียง 

แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

อาจารยแ์ละนักวิจัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวจิัย 

2. ติดตามการขอทุน

วจิัยของอาจารยเ์ป็น

ระยะ 

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ติดตาม

การขอทุนวจิัยของอาจารยเ์ป็น

ระยะ รวมทัง้สื่อสารข่าวสารต่าง 

ๆ ผา่นทางไลน์กลุ่ม 

2. Line กลุ่ม

งานวจิัย 

: 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

3. รายงานให้

ผู้บริหารหน่วยงาน

รับทราบ 

3. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้รายงาน

ผลการขอทุนวจิัยของอาจารย์

ประจ าต่อที่ประชุมผู้บริหาร

บัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม

ครั้งท่ี 2/2561 

3. รายงานการ

ประชุมผู้บรหิาร

บัณฑิตวทิยาลัย 

ครั้งท่ี 2/2561 

4. จัดท าแหล่งทุน

เพ่ิมเติมภายนอก

มหาวิทยาลัย เชน่ 

จากหน่วยงานของรัฐ/

เอกชน ฯลฯ 

4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ

อาจารยป์ระจ าบัณฑิตวทิยาลัย

ได้จัดหาแหล่งทุนวจิัยจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก ่

หน่วยงานของรัฐ อบต. เป็นต้น 

4. สัญญาทุน

วจิัย 

3.ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

งาน 

จัดท าค าขอต้ัง

งบประมาณ  

วัตถุประสงค์ 

3.1 รายได้ไมพ่อต่อ

การด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

5 3 15 ความ

เส่ียง

สูง 

การลด

ความเส่ียง 

1. จัดท าประมาณ

การรายจ่ายตลอดท้ัง

ปี 

1. ฝ่ายแผนงานฯ มีการจัดท า

ประมาณการรายจ่ายของ

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัยและ

สาขาวชิา ในปงีบประมาณ พ.ศ.

2561 

1. ประมาณการ

รายจ่าย 

ปงีบประมาณ 

พ.ศ.2561 

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปาน

กลาง 

ผู้ก ากับดูแล 

: 

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และ 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม 

กลยุทธ์ท่ี

ใช้จัดการ

กับความ

เส่ียง 

แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

ผลการด าเนินงานตามแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

หลักฐาน

ประกอบ 

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

เพ่ือให้มีงบประมาณใช้

ในการบริหารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม 

2. เปรียบเทยีบ

ประมาณการรายรับ

และประมาณการ

รายจ่าย 

2. น าประมาณการรายจ่ายท่ีได้

วเิคราะห์มาเปรียบเทียบกับ

งบประมาณรายรับจริง ซึ่ง

เพียงพอกับการเบิกจ่ายใน

ปงีบประมาณ 

2. ประมาณการ

รายจ่าย และ

ประมาณการ

รายรับ 

ประกัน

คุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 

: 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
3. ติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณของ

สาขาวชิา 

3. มกีารติดตามการใชจ้่าย

งบประมาณของสาขาวชิาทุกไตร

มาส และมีการบันทกึข้อมูลการ

ใชจ้่ายงบประมาณของสาขาวชิา

ทุกรายการ 

3. รายงานการ

ใชง้บประมาณ

ของสาขาวชิา 

4. รายงานให้

ผู้บริหารรับทราบ 

4. น ารายงานการใชง้บประมาณ

ของสาขาวชิาเข้าท่ีประชุม

ผู้บริหารบัณฑิตวทิยาลัย เพ่ือ

รับทราบ ในการประชุมครั้งท่ี 

3/2561 

4. รายงานการ

ประชุมผู้บรหิาร 

ครั้งท่ี 3/2561  

4.ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

ไม่มี                             

5.ด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน  

ไม่มี                             
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บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี

ระบบบริหารจัดการที่ด ี(Good Governance) บัณฑติวิทยาลัย จงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัยโดย

ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ 

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 .1  เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก รขอ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความ เสี่ ยงเพื่ อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1 .1  ร้อ ยล ะขอ งประ เด็ น

ค ว าม เสี่ ย งที่ ได้ รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณ าจากความ เสี่ ย งที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

2562 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค.61 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.  จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค. - ก.ย. 61 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

3. จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กอง

นโยบายและแผนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม

ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกอง

นโยบายและแผน (ถา้มี) 

ส.ค. - ก.ย. 61 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

ก.ย.61 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ที่ผา่นความเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับกองนโยบาย

และแผน 

30 ก.ย.61 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

6. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

     8.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รอบ 6 และ 12 เดือน 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 62 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

- รอบ  12 เดือน ก.ย. 62 

     8.2 การควบคุมภายใน 

- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2) 

 

มี.ค. 62 

- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.

2) 

ก.ย. 62 

9. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  ต่อคณะกรรมการบริหาร /อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

และให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

     9.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุด

ของหน่วยงาน 

               - รอบ  6 เดือน มี.ค. 62 

               - รอบ  12 เดือน ก.ย. 62 

     9.2 การควบคุมภายใน 

                - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2) 

 

มี.ค. 62 

                - รอบ  12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ 

ปย.2) 

ก.ย. 62 

10. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ให้กับกองนโยบายและแผน 

     10.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 และ 12 เดือน 

               - รอบ  6 เดือน 15 ม.ีค. 62 

               - รอบ  12 เดือน 15 ก.ย. 62 

     10.2 การควบคุมภายใน 

                - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2) 

 

มี.ค. 62 

                - รอบ  12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ 

ปย.2) 

ก.ย. 62 

11. น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมา

ปรับปรุง 

ก.ย. 62 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

12. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 62 ประชาคมได้รับรู้ผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน วิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ให้น า 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์วสิัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนการรว่มมือกับองค์กร

อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผดิพลาดหรือน าการตัดสินใจ

นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ

ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
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การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนด 

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  รวมทั้งการท า

นิตกิรรมสัญญา การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกีย่วข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการมสี่วนรว่ม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องนติิธรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค 

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมได้น ามาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นอันเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและด าเนินการวเิคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล

ตัวเลข หรอืจ านวนเงนิมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็น

ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ

ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนนิงานขององค์กร  
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 2.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรอืหนว่ยงานว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ  จากระดับสูง

มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน

การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 

สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง

ได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ

การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ต้องรีบด าเนนิการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมไ่ด้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เร่ิมหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยูใ่นระดับความเสี่ยง

น้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไมต่อ้งท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

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 

Risk Appetite Boundary 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
24 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด

ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรอืโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง

บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้อง

เป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จดัการความเสี่ยง 

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน

มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ

ปฏิบัติจริง สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งาน/วัตถุประสงค์  ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียงก่อนการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 
กจิกรรมการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส

ที่จะ

เกดิขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเส่ียง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

1.ด้านกลยุทธ์ 

   งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  

   เพื่อให้หน่วยงานมี

ทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสูก่ารปฏบัิติได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์/พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยมผีลต่อ

การปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน 

2 5 10 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจให้สอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. ประกาศใช ้และเผยแพร่ให้บุคลากรให้

รับทราบ 

3. ประชุมบุคลากรเพื่อท าความเข้าใจและวาง

แนวทางการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

4. ติดตามผลการปฏบัิติราชการของบุคลากร

ทุกไตรมาส 

5. น าเข้าที่ประชุมผู้บรหิาร 

ต.ค. 61-ก.ย. 

62 

ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดฝี่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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งาน/วัตถุประสงค์  ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียงก่อนการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 
กจิกรรมการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส

ที่จะ

เกดิขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเส่ียง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

   งานเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

   เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์มี

การตพีิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 

อาจารย์ประจ ามี

ผลงานวิจัยไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย 

3 5 15 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าเพื่อชีแ้จงการ

ปฏบัิติงาน และตัวชีว้ัดท่ีต้องด าเนินงาน 

2. ให้อาจารย์เข้ารว่มกลุ่มการจัดการความรู้

ดา้นงานวิจัย 

3. ประชาสัมพันธ์แหลง่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้

อาจารย์รับทราบสม่ าเสมอ 

4. ติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ทุกไตรมาส 

ต.ค. 61-ก.ย. 
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ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บรกิารวิชาการ 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

   งานจัดท าค าขอต้ัง

งบประมาณ 

   เพื่อให้มี

งบประมาณใชใ้นการ

บรหิารจัดการ

หน่วยงานท่ีเหมาะสม 

 

 

 

รายได้ไมพ่อต่อการ

ด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง 

2 5 10 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. จัดท าประมาณการรายจา่ยตลอดท้ังปี 

2. เปรยีบเทียบประมาณการรายรับและ

ประมาณการรายจา่ย 

3. ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณของสาขาวิชา

ทุกไตรมาส 

4. รายงานให้ผู้บรหิารรับทราบ 

ต.ค. 61-ก.ย. 
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ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดฝี่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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งาน/วัตถุประสงค์  ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียงก่อนการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 
กจิกรรมการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส

ที่จะ

เกดิขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเส่ียง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

   งานมาตรฐาน

วิทยานิพนธ์ 

   เพื่อก ากับ

มาตรฐานของ

วิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

นักศึกษาขาดความรู้

ความเข้าใจใน

ประกาศการท า

วิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ฉบับ

ใหม ่พ.ศ. 2561 

2 5 10 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. เผยแพร่ประกาศฉบับใหมผ่่านช่องทางการ

สื่อสารต่างๆ เช่น e-office, facebook เป็นต้น 

2. ประชุมเพื่อท าความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 

และอาจารย์ท่ีปรกึษา 

3. แต่งต้ังบุคลากรเพื่อใหค้ าแนะน าแก่นักศึกษา 

4. ติดตามผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ต.ค. 61-ก.ย. 

62 

ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบรกิารการศึกษา 

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

- -                 
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บทที่ 4  

การควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 

 

 

 



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) มสีว่นร่วมในการก าหนดกลุม่ชุมชนและองคก์ารเป้าหมายการ

ใหบ้ริการทางวชิาการแกส่งัคมกบัมหาวทิยาลยั

เขา้ร่วมประชุมกบัสถาบันวจิัยฯเพื่อ

ก าหนดกลุม่ชุมชนและองคก์าร

เป้าหมาย โดยปีงบประมาณ 2561 

เนน้ในพื้นที่เขตดสุติ-พระนคร จ.

นครปฐม จ.สมุทรสงคราม จ.อุดรธานี

 และ จ.ระนอง พบวา่ความตอ้งการ

ของชุมชนสว่นใหญค่อืการเพิ่มทักษะ

วชิาชพี และการพัฒนาคุณภาพชวีติ

- - ก.ค.-60

2) ส ารวจความตอ้งการจากกลุม่ชุมชนและองคก์ารเป้าหมาย บัณฑติวทิยาลยัไดจ้ัดประชุม

คณะกรรมการด าเนนิโครงการบริการ

วชิาการเพื่อจัดท าแผนการบริการ

วชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มี

การทบทวนผลการบริการวชิาการใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการส ารวจ

ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

และขอ้เสนอแนะการประกนัคุณภาพ 

ท าการร่างแผนการบริการวชิาการ

ตามเป้าประสงคข์องบัณฑติวทิยาลยั

- - ส.ค.-60

3) น าผลการส ารวจความตอ้งการมาจัดท าแผนการบริการ

วชิาการประจ าปีและแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวชิาการ

แผนการบริการวชิาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 มกีารระบุแผนการ

ใชป้ระโยชนข์องโครงการบริการ

วชิาการแตล่ะโครงการ โดยมตีวัชี้วัด

ในการน าไปใชป้ระโยชน ์เป้าหมาย

เท่ากบั ร้อยละ 95  มกีารจัดท า

แผนการใชป้ระโยชนร์ะบุเป้าหมาย 

และแนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์

เพื่อใหเ้กดิผลตอ่การพัฒนานกัศกึษา 

ชุมชน สงัคม อย่างเป็นรูปธรรม

- -

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารบริการวชิาการตรงตาม

ตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

1. งานบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   29



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

4) จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปีและแผนการใช้

ประโยชนจ์ากการบริการวชิาการที่ผ่านการอนมุัตจิาก

คณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลยั

มคีณะท างานเพื่อจัดท าแผนการ

บริการวชิาการประจ าปีและแผนการ

ใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวชิาการ

และผ่านการอนมุัตจิาก

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑติ

วทิยาลยั เพื่อพจิารณาในการประชุม

คร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 กนัยายน

 พ.ศ. 2560

- - ก.ย.-60

5) จัดโครงการบริการวชิาการตามระยะเวลาที่ก าหนด บัณฑติวทิยาลยัก ากบัตดิตามให้

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนนิการจัด

โครงการบริการวชิาการใหเ้ป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 33 

โครงการ

- - ต.ค.60-ม.ีค.61

6) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริการวชิาการลงใน

แบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยัก าหนดไดค้รบถว้น

มกีารรายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริการวชิาการลงในแบบฟอร์มที่

มหาวทิยาลยัก าหนดไดค้รบถว้น 

ทั้งหมด 33 โครงการ

- - ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61

7) ประเมนิผลความส าเร็จตามตวัชี้วัดของแผนและตวัชี้วัดของ

โครงการบริการวชิาการและเสนอใหค้ณะกรรมการประจ า

คณะ/วทิยาลยัพจิารณา

ในปีงบประมาณ 2561 บัณฑติ

วทิยาลยัไดด้ าเนนิการจัดโครงการ

บริการวชิาการตามแผนทั้งหมดจ านวน

 33 โครงการ ทุกโครงการบรรลผุล

ตามตวัชี้วัดที่ก าหนดไวท้ั้ง 3 ขอ้ และ

บรรลตุวัชี้วัดระดบัแผนทั้ง 2 ตวัชี้วัด 

ไดน้ าเสนอผลการประเมนิโครงการ

แกค่ณะกรรมการอ านวยการบัณฑติ

วทิยาลยั เพื่อพจิารณา ในการประชุม

คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม

 พ.ศ. 2561

- - ก.ค.-ส.ค.61

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารบริการวชิาการตรงตาม

ตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   30



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

8) น าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลยัมา

พัฒนาและปรับปรุงในการท าแผนบริการวชิาการในปีถดัไป

บัณฑติวทิยาลยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจาก

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

 และการประชุมผู้บริหาร ซึ่งไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะวา่ ในปีงบประมาณ 2562

 ควรจัดบริการวชิาการใหค้วามรู้แก่

ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแผนบูรณาการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั   ราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดว้ย

- - ส.ค.-61

1) คัดเลอืกองคค์วามรู้ที่จ าเป็นในแหลง่เรียนรู้ บัณฑติวทิยาลยัคัดเลอืกองคค์วามรู้

เพิ่มเตมิ ไดแ้ก ่โครงการกระบวนการท า

วทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ ระดบั

บัณฑติศกึษา

- - ต.ค.-60

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้ชุมชน มแีหลง่เรียนรู้ที่เกดิขึ้นใหม ่ไดแ้ก ่องค์

ความรู้ดา้นกระบวนการท าวทิยานพินธ/์

การคน้ควา้อสิระ ระดบับัณฑติศกึษา

- - ต.ค. 60-ม.ีค 61

3) ประชาสมัพันธก์ารใหบ้ริการแหลง่เรียนรู้ตามชอ่งทางตา่งๆ จัดท าป้ายประชาสมัพันธ ์เพื่อใหค้วามรู้

ดา้นกระบวนการท าวทิยานพินธ/์การ

คน้ควา้อสิระ ระดบับัณฑติศกึษา

- -

4) รายงานผลการด าเนนิงานการใหบ้ริการแหลง่เรียนรู้ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยัก าหนดไดค้รบถว้น

มกีารรายงานผลการด าเนนิงานการ

ใหบ้ริการแหลง่เรียนรู้ลงในแบบฟอร์ม

ที่ก าหนดไดค้รบถว้นตามที่ก าหนด

- - ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

5) น าฐานความรู้/องคค์วามรู้ที่อยู่ในแหลง่เรียนรู้เผยแพร่ใน

เว็บไซตข์องหนว่ยงานและสถาบันวจิัยและพัฒนา

ไดน้ าองคค์วามรู้ที่อยู่ในแหลง่เรียนรู้

เผยแพร่ในเว็บไซตข์องหนว่ยงานและ

สถาบันวจิัยและพัฒนา

- - ส.ค.-61

1) จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นการวจิัยที่ผ่านการอนมุัตจิาก

คณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน

มแีผนปฏบิัตกิารดา้นการวจิัยที่ผ่านการ

อนมุัตจิากคณะกรรมการอ านวยการ

บัณฑติวทิยาลยั ซึ่งมโีครงการ จ านวน 7 

โครงการ

- - ก.ย.-60

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารบริการวชิาการตรงตาม

ตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

2. งานบรกิารศูนย์เรยีนรูสู้่ชุมชน

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหแ้หลง่เรียนรู้เป็นที่รู้จักของสงัคม

3. งานพัฒนานักวิจัย

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารย์และ

นกัวจิัยใหม้คีวามเชีย่วชาญในการ

เขยีนผลงานวจิัย

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   31



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

2) จัดโครงการพัฒนานกัวจิัยตามระยะเวลาที่ก าหนด มกีารจัดโครงการตามแผนไปแลว้ จ านวน 

7 โครงการ ไดแ้ก ่1)โครงการจัดท า

วารสารวชิาการระดบับัณฑติศกึษา 2)

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการเขยีน

บทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ 3)โครงการ

น าเสนอผลงานวชิาการระดบัชาตหิรือ

นานาชาต ิ4)โครงการสง่เสริมการ

น าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน ์5)โครงการ

อบรมแนวทางการจดสทิธบิัตรหรืออนุ

สทิธบิัตรและการคุ้มครองทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 6)โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ของ

ผู้ใชบ้ริการองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

และ 7)โครงการผลติผลงานวจิัยดา้นท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม

- - ต.ค.60-ก.ย.61

3) อาจารย์ประจ าของหนว่ยงานที่ผ่านการพัฒนาไดรั้บทุน

สนบัสนนุการวจิัย

มอีาจารย์ประจ าของบัณฑติวทิยาลยัที่

ผ่านการพัฒนาไดรั้บทุนสนบัสนนุการวจิัย

จากมหาวทิยาลยั และหนว่ยงานภายนอก

- -

4) รายงานผลการพัฒนานกัวจิัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยั

ก าหนดไดค้รบถว้น

มรีายงานผลการพัฒนานกัวจิัยลงใน

แบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยัก าหนดได้

ครบถว้น

- - ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

1) จัดโครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยใหแ้กอ่าจารย์

มกีารจัดโครงการโครงการอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิารการเขยีนบทความเพื่อตพีมิพ์

เผยแพร่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม และ 3

 กมุภาพันธ ์2561

- - ต.ค.60-ก.ย.61

2) ประชาสมัพันธแ์หลง่เวทีการน าเสนอและวารสารระดบัชาต ิ

หรือนานาชาตใิหอ้าจารย์ทุกคนรับทราบ

มกีารประชาสมัพันธแ์หลง่เวทีการ

น าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิผ่านทางเว็บไซตบ์ัณฑติ

วทิยาลยั, ขา่วประชาสมัพันธแ์กว้เจา้

จอม, Facebook บัณฑติวทิยาลยั

- - ต.ค.60-ก.ย.61

4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารย์และ

นกัวจิัยใหม้คีวามเชีย่วชาญในการ

เขยีนผลงานวจิัย

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้

อาจารย์มกีารตพีมิพแ์ละเผยแพร่

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานที่ก าหนด

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   32



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

3) จัดประชุมวชิาการระดบัชาต/ินานาชาต ิหรือเป็นเจา้ภาพ

ร่วมกบัหนว่ยงานภายนอกมหาวทิยาลยั

มกีารจัดประชุมวชิาการระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิคร้ังที่ 9 ในวันที่ 20 มนีาคม

 2561 และเป็นเจา้ภาพร่วมในการ

ประชุมวชิาการในมหาวทิยาลยัอื่นๆ

- -

4) สรุปและรายงายผลการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยทั้งภายใน

และภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวทิยาลยั

ก าหนดไดค้รบถว้น

มกีารสรุปและรายงายผลการตพีมิพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัยทั้งภายในและ

ภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์ม

ของมหาวทิยาลยัก าหนดไดค้รบถว้น 

และรายงานตอ่สถาบันวจิัยและพัฒนา

- -

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานดา้นท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานดา้นศลิปะและวัฒนธรรมภายใน

หนว่ยงาน

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานดา้นท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานดา้น

ศลิปะและวัฒนธรรมของบัณฑติ

วทิยาลยั

- - ก.ค.-60 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) ก าหนดวัตถปุระสงคข์องแผนและก าหนดตวับ่งชี้ความส าเร็จ

ตามวัตถปุระสงคข์องแผน

มกีารก าหนดวัตถปุระสงคข์องแผน

และก าหนดตวับ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคซ์ึ่งระบุอยู่ในแผนปฏบิัติ

การดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

- -

3) จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ที่ก าหนดวัตถปุระสงคข์องแผน  ตวับ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคข์องแผนและตวัชี้วัดของโครงการ

มกีารจัดแผนปฏบิัตกิารดา้นท านบุ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมโดยไดรั้บความ

เหน็ชอบจากอธกิารบด ีเมื่อวันที่ 25 

กนัยายน 2560

- -

4) ประเมนิความส าเร็จตามวัตถปุระสงคแ์ละตวัชี้วัดของ

โครงการทุกโครงการที่ก าหนดในแผนปฏบิัตกิารดา้นการท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

มกีารประเมนิความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคแ์ละตวัชี้วัดของโครงการ

จ านวน 2 โครงการที่ก าหนดใน

แผนปฏบิัตกิารดา้นการท านบุ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม

- - ส.ค. 60-ก.ค. 61

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้

อาจารย์มกีารตพีมิพแ์ละเผยแพร่

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานที่ก าหนด

5. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้

นกัศกึษาและบุคลากรไดรั้บการ

พัฒนาใหม้ทีัศนคต ิคา่นยิม ความ

มสีนุทรีย์ และวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   33



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

5) รายงานผลการด าเนนิงานการจัดโครงการตามแผนปฏบิัติ

การดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอ่ผู้บริหาร

หนว่ยงานและส านกัศลิปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 คร้ัง

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการ

ท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

บัณฑติวทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 

2560 รอบ 6 เดอืน รอบ 9 และรอบ 

12 เดอืนตอ่ผู้บริหารบัณฑติวทิยาลยั 

และส านกัศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็น

หนว่ยงานเจา้ภาพในการก ากบัดแูล 

ตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด

- - ม.ค. 61 , ก.ค. 61

6) เผยแพร่กจิกรรมท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหป้ระชาคม

ทราบ

บัณฑติวทิยาลยั มกีารเผยแพร่กจิกรรม

และโครงการดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา 2560 รวม

จ านวน 5 ชอ่งทาง ดงันี้ 1) ชอ่งทาง

ออนไลน ์ไดแ้ก ่facebook 2) ระบบ 

e-office ของมหาวทิยาลยั 3) เว็บไซต์

บัณฑติวทิยาลยั 4) บอร์ดประชาสมัพันธ์

ของบัณฑติวทิยาลยั 5) ขา่วแกว้เจา้จอม

- - ส.ค. 60- ก.ค. 61

7) ประเมนิความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องแผนและตวัชี้วัด

ของแผนปฏบิัตกิารดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และ

รายงานตอ่ผู้บริหารหนว่ยงานและส านกัศลิปะและวัฒนธรรม

มกีารประเมนิความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคข์องแผนและสรุปผลการ

ด าเนนิงานตามแผน คอื ร้อยละของ

นกัศกึษาและบุคลากรมทีัศนคต ิคา่นยิม 

ความมสีนุทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงีาม ≥ 

ร้อยละ 85 มผีลการประเมนิอยู่ที่ ร้อยละ 

93.49 ซึ่งบรรลตุามตวับ่งชี้วัตถปุระสงค์

ของแผน  และรายงานตอ่ผู้บริหารและ

ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม

- - ก.ค.-61

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้

นกัศกึษาและบุคลากรไดรั้บการ

พัฒนาใหม้ทีัศนคต ิคา่นยิม ความ

มสีนุทรีย์ และวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   34



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

8) น าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือโครงการดา้นการ

ท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ไดน้ าผลการประเมนิที่ไดจ้ากการจัด

กจิกรรมทั้ง 2 โครงการ ไปด าเนนิการ

จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นการท านบุ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศกึษา 

2561 ควรใหด้ าเนนิการจัดกจิกรรมทั้ง 2 

โครงการเชน่เดมิ

- - ก.ค.-61

1) ส ารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติเพื่อ

น ามาใชใ้นการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร

มกีารส ารวจความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑติเพื่อน ามาพัฒนาหลกัสตูรทุก

หลกัสตูรที่มกีารปรับปรุงหลกัสตูรใน

ปีงบประมาณ 2561

- - ต.ค.60-ก.ย. 61

ฝ่ายบริการการศกึษา

2) แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาและวพิากษ์หลกัสตูรใหเ้ป็นไป

ตามคู่มอืระบบกลไกในการพัฒนาหลกัสตูร มหาวทิยาลยัราช

ภัฏสวนสนุนัทา

มคี าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนา

หลกัสตูรหรือคณะกรรมการปรับปรุง

หลกัสตูรทุกหลกัสตูร

- -

3) จัดวพิากษ์หลกัสตูรโดยการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการฯ หลกัสตูรที่พัฒนา/ปรับปรุงมกีารจัด

วพิากษ์หลกัสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยี

- -

4) ยกร่างหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ของ สกอ. หลกัสตูรที่มกีารพัฒนา/ปรับปรุงไดย้กร่าง

หลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

ของ สกอ. - -

5) เสนอหลกัสตูรใหค้ณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลยั

พจิารณาเหน็ชอบ

สาขาวชิาเสนอหลกัสตูรใหค้ณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑติวทิยาลยัพจิารณา

เหน็ชอบ - -

6) จัดสง่ใหก้องบริการการศกึษาตรวจสอบรูปแบบหลกัสตูร

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ของ สกอ.

ฝ่ายบริการการศกึษาจัดสง่ใหก้องบริการ

การศกึษาตรวจสอบรูปแบบหลกัสตูรตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ของ สกอ.

- -

7) เสนอหลกัสตูรเขา้ที่ประชุมสภาวชิาการพจิารณาเหน็ชอบ เสนอหลกัสตูรเขา้ที่ประชุมสภาวชิาการ

พจิารณาเหน็ชอบ

- -

8) เสนอหลกัสตูรเขา้ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ เสนอหลกัสตูรเขา้ที่ประชุมสภา

มหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ

- -

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้

นกัศกึษาและบุคลากรไดรั้บการ

พัฒนาใหม้ทีัศนคต ิคา่นยิม ความ

มสีนุทรีย์ และวัฒนธรรม

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหห้ลกัสตูรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิละไดรั้บการ

รับรองจากส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   35



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

9) จัดท าบันทึกขอ้ความสง่กองบริการการศกึษาเพื่อแจง้ สกอ. 

รับทราบหลกัสตูรภายใน 30 วัน นบัจากวันที่สภาแจง้มตอินมุัติ

จัดท าบันทึกขอ้ความสง่กองบริการ

การศกึษาเพื่อแจง้ สกอ. รับทราบ

หลกัสตูรภายใน 30 วัน นบัจากวันที่สภา

แจง้มตอินมุัติ

- -

1) จัดสง่แผนการรับนกัศกึษาใหก้องบริการการศกึษาเพื่อเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเหน็ชอบ และเสนอสภา

วชิาการและสภามหาวทิยาลยัอนมุัติ

มกีารจัดสง่แผนการรับนกัศกึษาให้

กองบริการการศกึษาเพื่อเสนอตอ่

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั

เหน็ชอบ และเสนอสภาวชิาการและ

สภามหาวทิยาลยัอนมุัติ

- - ม.ิย.-60 ฝ่ายบริการการศกึษา

2) ก าหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัครเขา้ศกึษาตอ่สง่ใหก้องบริการ

การศกึษา

หลกัสตูรจะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้สมัครเขา้ศกึษาตอ่สง่ใหบ้ัณฑติ

วทิยาลยั

- - ส.ค.-60

3) ประชาสมัพันธก์ารรับสมัครนกัศกึษาผ่านชอ่งทางตา่งๆ ประชาสมัพันธก์ารรับสมัครนกัศกึษา

ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่เว็บไซต ์Line 

Facebook เครือขา่ย ออกบูธ เป็นตน้

- - ส.ค.-ธ.ค. 60 

ม.ค.-ก.ค.61

4) สอบปฏบิัตหิรือสอบสมัภาษณ์เป็นไปตามเกณฑก์ารคัดเลอืก

ของมหาวทิยาลยัและจัดสง่ผลการสอบคัดเลอืกใหก้องบริการ

การศกึษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด

มกีารสอบปฏบิัตหิรือสอบสมัภาษณ์

เป็นไปตามเกณฑก์ารคัดเลอืกของ

มหาวทิยาลยั ซึ่งปัจจุบันด าเนนิการใน

ภาคเรียนที่ 2/2560, 3/2560 และ 

1/2561 ไปแลว้ อยู่ในระหวา่ง

ด าเนนิการภาคเรียนที่ 2/2561

- - รอบที่ 1 ธ.ค. 60

รอบที่ 2 เม.ย. 61

รอบที่ 3 พ.ค. 61

รอบที่ 4 ม.ิย. 61

รอบที่ 5 ก.ค. 61

5) ตรวจสอบจ านวนนกัศกึษาที่รายตวัเขา้ศกึษาเทียบกนัแผน

รับนกัศกึษาประจ าปี

ฝ่ายบริการการศกึษาตรวจสอบจ านวน

นกัศกึษาที่รายตวัเขา้ศกึษาเทียบกนัแผน

รับนกัศกึษาประจ าปี - -

ก.ค.-61

1)  สาขาวชิาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลกัสตูรตามแบบฟอร์ม

ที่ก าหนด

สาขาวชิาจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลกัสตูรตามแบบฟอร์มที่

มหาวทิยาลยัก าหนด โดยฝ่ายบริการ

การศกึษาเป็นผู้รวบรวม

- - พ.ย.-ธ.ค.60 ฝ่ายบริการการศกึษาวัตถุประสงค์ด้าน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C ) 

เพื่อใหแ้ผนการเรียนเป็นไปตาม

โครงสร้างหลกัสตูรและขอ้บังคับ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

วา่ดว้ยการจัดการศกึษา

8. งานจัดท าแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหห้ลกัสตูรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิละไดรั้บการ

รับรองจากส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา

7. งานรับนักศึกษา

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อคัดเลอืกนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่

ใหเ้ป็นไปตามระบบ Clearing 

house และแผนการรับนกัศกึษาที่

ก าหนดไว้

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   36



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลกัสตูรและ

เงื่อนไขของค าอธบิายรายวชิา

มกีารตรวจสอบรายวชิาตรงตาม

โครงสร้างของหลกัสตูรและค าอธบิาย

รายวชิาก าหนดทุกสาขาวชิา

- -

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลกัสตูรใหค้ณะกรรมการประจ า

คณะเหน็ชอบ

มกีารเสนอแผนการเรียนตลอด

หลกัสตูรใหป้ระธานสาขาวชิาและรอง

คณบดฝ่ีายวชิาการ/คณบด/ีบัณฑติ

วทิยาลยัลงนามรับรองแผนการเรียน 

และน าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการเหน็ชอบ

- -

4)  จัดสง่แผนการเรียนตลอดหลกัสตูรที่ไดรั้บความเหน็ชอบให้

กองบริการการศกึษากอ่นเปิดภาคเรียน

มจีัดสง่แผนการเรียนตลอดหลกัสตูร

ใหก้องบริการการศกึษากอ่นเปิดภาค

เรียน

- - ม.ค.-61

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แลว้เสร็จกอ่นเปิดภาคเรียน มกีารจัดท า มคอ. 3 แลว้เสร็จกอ่น

เปิดภาคเรียนทุกสาขาวชิา

- - ภาคเรียนที ่1 กอ่น 15 ส.ค. 60

ภาคเรียนที ่2 กอ่น 5 ม.ค.61
ฝ่ายบริการการศกึษา

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวชิาและทุกคาบ

เรียน

มเีอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวชิา - -

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่ก าหนด มกีารสอนตามแผนที่ก าหนด - - ภาคเรียนที ่1 ส.ค.-ธ.ค. 60

ภาคเรียนที ่2 ม.ค.-พ.ค. 61

4) ประเมนิผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด มกีารประเมนิผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา

ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด

- - ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 60

ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 61

5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลงัสิ้นสดุการเรียนการสอน มกีารจัดท า มคอ. 5 หลงัสิ้นสดุการเรียน

การสอน

- - ภาคเรียนที ่1 กอ่น 15 ม.ค. 61

ภาคเรียนที ่2 กอ่น 15 ม.ิย. 61

6) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูร (มคอ.7) มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลกัสตูร (มคอ.7) จ านวน 16 หลกัสตูร

ครบถว้น

- - ม.ิย.-61

7) ประชาสมัพันธใ์หน้กัศกึษาเขา้ประเมนิอาจารย์ผู้สอนครบทุก

รายวชิา

มกีารประชาสมัพันธใ์หน้กัศกึษาเขา้

ประเมนิอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวชิา 

กอ่นการเขา้ดผูลการเรียนในระบบ

- - ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 60

ภาคเรียนที่ 2 ม.ีค. 61

8) สรุปคะแนนประเมนิอาจารย์ผู้สอนและเสนอตอ่ผู้บริหาร สรุปคะแนนประเมนิอาจารย์ผู้สอนและ

เสนอตอ่ผู้บริหารบัณฑติวทิยาลยั

- - ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 60

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.61

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C ) 

เพื่อใหแ้ผนการเรียนเป็นไปตาม

โครงสร้างหลกัสตูรและขอ้บังคับ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

วา่ดว้ยการจัดการศกึษา

9. งานจัดการเรยีนการสอน

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพ

10. งานส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   37



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) นกัศกึษาเขา้มามสีว่นร่วมในการจัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้น

การจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษาของหนว่ยงาน

มนีกัศกึษาเขา้มามสีว่นร่วมในการ

จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัด

กจิกรรมพัฒนานกัศกึษาของบัณฑติ

วทิยาลยัโดยการเสนอโครงการ

- - พ.ค.-ม.ิย. 60 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษาที่

สง่เสริมคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงคค์รบ 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทักษะทาง

ปัญญา 4) ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 5) ดา้นทักษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร

 และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกจิกรรม

พัฒนานกัศกึษาที่สง่เสริมคุณลกัษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค ์2 ดา้น เนื่องจาก

เป็นนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา

- - ม.ิย.-60

3) เสนอแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษาให้

ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงานและผู้บริหารสงูสดุของ

มหาวทิยาลยัพจิารณาเหน็ชอบ

แผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกจิกรรม

พัฒนานกัศกึษาไดรั้บความเหน็ชอบ

จากคณบดบีัณฑติวทิยาลยั และไดรั้บ

การอนมุัตจิากอธกิารบด ีเมื่อวันที่ 25

 กนัยายน 2560

- - ก.ค.-60

4) จัดกจิกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกนัคุณภาพแกน่กัศกึษามกีารจัดกจิกรรมใหค้วามรู้และทักษะการ

ประกนัคุณภาพแกน่กัศกึษา ในวัน

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ประจ าปีการศกึษา

 2561

- -

ส.ค. 60- ก.ค. 61

5) ประเมนิความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องโครงการครบทุกขอ้ มกีารประเมนิความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคข์องโครงการครบทุกขอ้

- -

6) น าผลการประเมนิมาปรับปรุงโครงการในปีถดัไป น าผลการประเมนิปีการศกึษา 2560 มา

ปรับปรุงโครงการในปี 2562

- -

7) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนดา้นการจัดกจิกรรม

พัฒนานกัศกึษาใหม้หาวทิยาลยัทราบ ปีละ 2 คร้ัง

มกีารรายงานผลการด าเนนิงานตามแผน

ดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษาให้

มหาวทิยาลยัทราบ ปีละ 2 คร้ัง โดยสง่ไป

ยังกองพัฒนานกัศกึษา

- - รอบที่ 1 ม.ค. 61

รอบที่ 2 ม.ิย. 61

8) ประเมนิความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องแผนปฏบิัตกิาร

ดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา

มกีารประเมนิความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคข์องแผนปฏบิัตกิารดา้นการ

จัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา

- - ม.ิย.-61

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานกัศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิ(5 ดา้น) 

และการประกนัคุณภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   38



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

9) น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัด

กจิกรรมพัฒนานกัศกึษาในปีถดัไป

มกีารน าผลการประเมนิมาปรับปรุง

แผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนา

นกัศกึษาในปีถดัไป

- -

1) ส ารวจพัสดเุป็นประจ าทุกเดอืน เจา้หนา้ที่พัสดจุะมกีารส ารวจพัสดุ

เป็นประจ าทุกเดอืน - -

ต.ค. 60-ก.ย. 61

2) เทียบราคาพัสดทุี่จะจัดซื้อ จ านวน 2 ร้านคา้ขึ้นไป มกีารเทียบราคาพัสดทุี่จะจัดซื้อ 

จ านวน 2 ร้านคา้ขึ้นไป

- -

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจา้ง

    วงเงนิเกนิ    10,000 คกก. จ านวน 3 คน

    วงเงนิไมเ่กนิ 10,000 คกก. จ านวน 1 คน

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดซื้อ-จัด

จา้ง

  วงเงนิเกนิ  10,000 คกก. จ านวน 3 

คน

  วงเงนิไมเ่กนิ 10,000 คกก. จ านวน 1

 คน

- -

4) ตรวจสอบพัสดใุหถ้กูตอ้งและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจา้ง มกีารตรวจสอบพัสดใุหถ้กูตอ้งและ

ตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจา้ง

- -

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) บันทึกขอ้มูลรับเขา้วัสดทุุกคร้ัง เจา้หนา้ที่พัสดจุะบันทึกขอ้มูลรับเขา้

วัสดทุุกคร้ังที่มกีารจัดซื้อ

- -

2) จัดเกบ็วัสดอุย่างเป็นสดัสว่นพร้อมใชง้าน มกีารจัดเกบ็วัสดอุย่างเป็นสดัสว่น

พร้อมใชง้าน โดยเกบ็ไวใ้นหอ้งเกบ็วัสดุ

 ชัน้ 3 ของอาคาร

- -

3) บันทึกการเบิกจา่ยพร้อมลงชือ่การเบิกจา่ย มบีันทึกการเบิกจา่ยพร้อมลงชือ่การ

เบิกจา่ย

- -

4) ตรวจนบัและสรุปวัสดปุระจ าเดอืนและประจ าปีงบประมาณ มกีารตรวจนบัและสรุปวัสดุ

ประจ าเดอืนและประจ าปีงบประมาณ

- -

การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP เจา้หนา้ที่พัสดลุงทะเบียนครุภัณฑใ์น

ระบบ ERP

- -

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏบิัติตาม

กฏหมายและระเบยีบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C )  

เพื่อใหก้ารจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัด

จา้งเป็นไปตามระเบียบและตรงความ

ตอ้งการ

ฝ่ายคลงัและพัสดุ

ฝ่ายคลงัและพัสดุ

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานกัศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิ(5 ดา้น) 

และการประกนัคุณภาพ

11. งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธตีกลงราคา เงนินอกงบประมาณ)

12. งานควบคุมพัสดุ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อควบคุมและเกบ็รักษาพัสดใุห้

พร้อมใชง้าน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   39



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

2) เขยีนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ เขยีนหมายเลขที่ครุภัณฑท์ี่จัดซื้อมา

ใหม่

- -

3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจา่ยครุภัณฑ์ มทีะเบียนควบคุมการเบิกจา่ยครุภัณฑ์ - -

4) เกบ็รักษาครุภัณฑใ์หค้รบถว้นถกูตอ้งตรงตามทะเบียน เกบ็รักษาครุภัณฑใ์หค้รบถว้นถกูตอ้ง

ตรงตามทะเบียน

- -

การจ าหน่ายครุภัณฑ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) ส ารวจครุภัณฑท์ี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย หมดความ

จ าเป็นในการใชง้าน

ทุกสิ้นปีงบประมาณจะมกีารส ารวจ

ครุภัณฑท์ี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย 

หมดความจ าเป็นในการใชง้าน

- -

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑท์ี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย หมด

ความจ าเป็นในการใชง้านเพื่อขอจ าหนา่ยใหก้บัมหาวทิยาลยั

และรายงานบัญชคีรุภัณฑท์ี่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย หมดความ

จ าเป็นในการใชง้านเพื่อขอจ าหนา่ย

ใหก้บัมหาวทิยาลยั

- -

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงของครุภัณฑท์ี่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย

จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงของครุภัณฑท์ี่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย

- -

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท์ี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สญู

หายและรายงานใหอ้ธกิารบดพีจิารณาอนมุัติ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท์ี่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหายและ

รายงานใหอ้ธกิารบดพีจิารณาอนมุัติ

- -

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑท์ี่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหายและรายงานใหอ้ธกิารบดพีจิารณา

อนมุัติ

คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลาง

ของครุภัณฑท์ี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สญู

หายและรายงานใหอ้ธกิารบดี

พจิารณาอนมุัติ

- -

6) ขออนมุัตจิ าหนา่ยตามระเบียบที่ก าหนด (วธิขีายทอดตลาด/

วธิตีกลงราคา)

ขออนมุัตจิ าหนา่ยตามระเบียบที่

ก าหนด (วธิขีายทอดตลาด/วธิตีกลง

ราคา)

- -

7) บันทึกลงจา่ยออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ บันทึกลงจา่ยออกจากทะเบียน

ควบคุมครุภัณฑ์

- -

8) รายงานการจ าหนา่ยครุภัณฑใ์หส้ านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดนิทราบภายใ+A94+B102

รายงานการจ าหนา่ยครุภัณฑใ์ห้

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบ

ภายใน 30 วัน หลงัจากลงจา่ยออก

จากบัญชี

- -

การจ าหน่ายวัสดุ การจ าหน่ายวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61

ฝ่ายคลงัและพัสดุ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อควบคุมและเกบ็รักษาพัสดใุห้

พร้อมใชง้าน

13. งานจ าหน่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อจ าหนา่ยพัสดทุี่เสื่อมสภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   40



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) ส ารวจเศษวัสดทุี่เสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการ

ใชง้าน

เจา้หนา้ที่พัสดสุ ารวจเศษวัสดทุี่

เสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็น

ในการใชง้าน

- -

2) ขออนมุัตจิ าหนา่ยตามระเบียบที่ก าหนด (วธิขีายทอดตลาด/

วธิตีกลงราคา)

 ขออนมุัตจิ าหนา่ยตามระเบียบที่

ก าหนด (วธิขีายทอดตลาด/วธิตีกลง

ราคา)

- -

3) รายงานการจ าหนา่ยเศษวัสดใุหส้ านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดนิทราบ

 รายงานการจ าหนา่ยเศษวัสดใุห้

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบ

- -

1) โครงการไดรั้บอนมุัตจิากผู้บริหารระดบัสงู

มโีครงการที่ไดรั้บอนมุัตจิากคณบดี

บัณฑติวทิยาลยั โดยผ่านฝ่ายการเงนิ 

และรองคณบดฝ่ีายแผนงานฯกอ่น - -

ต.ค. 60-ก.ย. 61

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจา่ยใหค้รบถว้น มเีอกสารประกอบการเบิกจา่ย

ครบถว้นตามที่ระบุในโครงการ

- -

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยใหเ้ป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจา่ย

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยให้

เป็นไปตามระเบียบเงนิรายได้

- -

4) จัดท าเอกสารเบิกจา่ยและบันทึกขอ้มูลในระบบ มบีันทึกการเบิกจา่ยในระบบ ERP - -

5) เสนอผู้บริหารอนมุัตกิารเบิกจา่ย อนมุัตกิารเบิกจา่ยในระบบ ERP โดย

คณบดบีัณฑติวทิยาลยั

- -

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจา่ยตามโครงการ มทีะเบียนคุมการเบิกจา่ยตามโครงการ - -

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการประชาสมัพันธเ์ชงิรุก ระดบัหนว่ยงาน มคี าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประชาสมัพันธเ์ชงิรุก บัณฑติวทิยาลยั

- - ก.ค.-60

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) จัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นการประชาสมัพันธเ์ชงิรุกที่ก าหนด

วัตถปุระสงคข์องแผน  ตวัชี้วัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์

ของแผนและตวัชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสงูสดุ

ของหนว่ยงานอนมุัติ

มแีผนปฏบิัตกิารดา้นการ

ประชาสมัพันธเ์ชงิรุกที่ก าหนด

วัตถปุระสงคข์องแผน  ตวัชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถปุระสงคข์องแผน

และตวัชี้วัดของโครงการ และเสนอให้

อธกิารบดอีนมุัตเิมื่อวันที่ 25 กนัยายน

 2560

- -

ฝ่ายคลงัและพัสดุ

(งานประชาสมัพันธ)์

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อจ าหนา่ยพัสดทุี่เสื่อมสภาพ

14. งานเบกิจ่าย

วัตถุประสงค์ด้าน 

-การรายงานทางการเงนิ (F)

-การปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหก้ารเบิกจา่ยถกูตอ้งตาม

ระเบียบการเบิกจา่ย    

- ระเบียบกระทรวงการคลงั

- ระเบียบเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัราช

ภัฏสวนสนุนัทา

15. งานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดขีองหนว่ยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   41



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

3) รายงานผลการด าเนนิการตามแผนประชาสมัพันธเ์ชงิรุกของ

หนว่ยงานใหผู้้บริหารและมหาวทิยาลยัทราบทุกไตรมาส

มกีารรายงานผลการด าเนนิการตาม

แผนประชาสมัพันธเ์ชงิรุกของ

หนว่ยงานใหผู้้บริหารและ

มหาวทิยาลยัทราบทุกไตรมาส ซึ่งได้

รายงาน รอบไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4

 ตามก าหนดครบทุกไตรมาส

- - ธ.ค. 60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย.61

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลกัษณ์ที่มตีอ่หนว่ยงาน ปีละ 2 รอบ ส ารวจการรับรู้ภาพลกัษณ์ที่มตีอ่

หนว่ยงาน ปีละ 2 รอบ ในรอบที่ 1 มี

ผลประเมนิร้อยละ 94.8

- - รอบที่ 1 ก.พ. 61

รอบที่ 2 ส.ค. 61

5) ประเมนิความส าเร็จของแผนประชาสมัพันธเ์ชงิรุกของ

หนว่ยงานและรายงานตอ่ผู้บริหารและมหาวทิยาลยัทราบ

มกีารประเมนิความส าเร็จของแผน

ประชาสมัพันธเ์ชงิรุกของหนว่ยงาน

และรายงานตอ่ผู้บริหารและ

มหาวทิยาลยัทราบ

- - ก.ย.-61

6) น าผลการประเมนิตามแผนประชาสมัพันธเ์ชงิรุกมาปรับปรุง

ในปีถดัไป

มกีารน าผลการประเมนิตามแผน

ประชาสมัพันธเ์ชงิรุกมาปรับปรุงใน

การจัดท าแผนประชาสมัพันธใ์นปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562

- -

1) ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของเอกสารกอ่นออกเลข

รับ-สง่เอกสารทุกคร้ัง

มกีารตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ครบถว้นของเอกสารกอ่นออกเลข

รับ-สง่เอกสารโดยเจา้หนา้ที่ธุรการ

ทุกคร้ัง

- - ต.ค. 60-ก.ย.61

2) ออกเลขรับ-สง่เอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด เจา้หนา้ที่งานธุรการออกเลขรับ-สง่

เอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด

- -

3) ร่าง/พมิพห์นงัสอืใหถ้กูตอ้งตรงตามรูปแบบหนงัสอืราชการ มกีารร่าง/พมิพห์นงัสอืใหถ้กูตอ้งตรง

ตามรูปแบบหนงัสอืราชการ

- -

4) เสนอหวัหนา้งาน ตรวจสอบความถกูตอ้ง เสนอหวัหนา้ส านกังาน ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งทุกฉบับ

- -

5) จัดเกบ็หนงัสอืราชการเขา้แฟม้แยกตามประเภท มกีารจัดเกบ็หนงัสอืราชการเขา้แฟม้

แยกตามประเภท เชน่ หนงัสอืภายนอก

 บันทึกขอ้ความ ประกาศ

- -

6) จัดเรียงล าดบัตามเลขหนงัสอื (จากนอ้ยไปหามาก) จัดเรียงล าดบัตามเลขหนงัสอื (จาก

นอ้ยไปหามาก)

- -

(งานประชาสมัพันธ)์

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารออกเลขรับ-สง่เอกสาร  

การร่าง/พมิพ ์ ถกูตอ้ง รวดเร็ว และ

ครบถว้น รวมทั้งการจัดเกบ็เอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบส านกั

นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดขีองหนว่ยงาน

16. งานธรุการและสารบรรณ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   42



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) จัดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

งานสารบรรณ (การจัดประชุม)

ไดจ้ัดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสาร

บรรณ (การจัดประชุม)

- -

ต.ค.60-ก.ย.61

2) แจง้แผนการประชุมตลอดทั้งปีใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ แจง้แผนการประชุมตลอดทั้งปีให้

คณะกรรมการฯ ทราบ ในที่ประชุม

คร้ังที่ 1 ของแตล่ะปี

- - ต.ค.-60

3) จัดสง่เอกสารการประชุมใหผู้้เขา้ประชุมลว่งหนา้ 7 วัน มกีารจัดสง่เอกสารการประชุมใหผู้้

เขา้ประชุมลว่งหนา้ 7 วัน

- - ต.ค.60-ก.ย.61

4) แจง้มตหิลงัการประชุมภายใน 7 วัน มกีารจัดท ารายงานการประชุมและ

แจง้มตหิลงัการประชุมภายใน 7 วัน

1) ตรวจสอบอัตราก าลงัใหเ้ป็นไปตามกรอบอัตราก าลงัที่มอียู่ มกีารทบทวนกรอบอัตราก าลงัปัจจุบัน - - ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) จัดสง่คุณสมบัตขิองผู้สมัครที่ตอ้งการและเสนอชือ่เพื่อ

แตง่ตัง้คณะกรรมการออกขอ้สอบ/ตรวจขอ้สอบ และสอบ

สมัภาษณ์ใหก้องบริหารงานบุคคล

มกีารก าหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัคร

ตามความตอ้งการของผู้บริหารและ

จัดสง่คุณสมบัตขิองผู้สมัครที่ตอ้งการ

และเสนอชือ่เพื่อแตง่ตัง้

คณะกรรมการออกขอ้สอบ/

ตรวจขอ้สอบ และสอบสมัภาษณ์ให้

กองบริหารงานบุคคล

- -

3) ประชาสมัพันธก์ารรับสมัครกอ่นวันเร่ิมรับสมัคร อย่างนอ้ย 5 วัน มกีารประชาสมัพันธก์ารรับสมัครกอ่น

วันเร่ิมรับสมัคร อย่างนอ้ย 5 วัน

- -

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างนอ้ย 15 วันท าการ มกีารก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร

อย่างนอ้ย 15 วันท าการ

- -

5) สง่ผลการสอบ/สอบสมัภาษณ์ใหก้องบริหารงานบุคคลตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ

มกีารสง่ผลการสอบ/สอบสมัภาษณ์

ใหก้องบริหารงานบุคคลตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

- -

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารจัดประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่

ดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม)

หวัหนา้ส านกังาน

17. งานจัดประชุม

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติตาม

กฏหมายและระเบยีบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหก้ารสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด โปรงใส ่ตรวจสอบได้

18. งานสรรหาบุคลากร

19. งานพัฒนาบุคลากร

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   43



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจาก

บุคลากร

มกีารส ารวจความตอ้งการในการ

พัฒนาตนเองจากบุคลากรทั้งสาย

วชิาการและสนบัสนนุวชิาการ

- - ก.ค.-60

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) น าความตอ้ง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ

ไดรั้บการอนมุัตจิากผู้บริหารระดบัสงู

มกีารน าความตอ้งการมาจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการและไดรั้บการอนมุัติ

จากคณบดบีัณฑติวทิยาลยั

- - ก.ค.-60

3) สง่เสริมใหบุ้คลากรในหนว่ยงานไดรั้บการพัฒนาตามแผนที่

ก าหนด

สง่เสริมใหบุ้คลากรในหนว่ยงานไดรั้บ

การพัฒนาตามแผนที่ก าหนด

- - ต.ค.60-ก.ย.61

4) ตดิตามการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง

ตดิตามการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์

ของบุคลากรภายในหนว่ยงาน ปีละ 2 

คร้ัง ปรากฎในการประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการ

- - ก.พ. 61, ส.ค. 61

5) รายงานผลการน ารู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรให้

มหาวทิยาลยัทราบ อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง

รายงานผลการน ารู้ไปใชป้ระโยชนข์อง

บุคลากรใหม้หาวทิยาลยัทราบ ปีละ 2

 คร้ัง

- - ม.ีค. 61, ก.ย. 61

1) จัดท าบัญชรีายชีอ่ส าหรับการประเมนิผลการปฏบิัตริาขการ

ในระบบ ERP

งานบุคลากรจะจัดท าบัญชรีายชีอ่

ส าหรับการประเมนิผลการปฏบิัตริาข

การในระบบ ERP

- - รอบที่ 1 ม.ีค. 61

รอบที่ 2 ก.ย. 61

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตก

ลง/ประเมนิภาระงาน

ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ ERP พร้อม

บันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมนิภาระ

งาน จากหลกัฐานการประเมนิของ

บุคลากร

- -

3) ด าเนนิการประเมนิผลและยืนยันขอ้มูลในแบบประเมนิ ด าเนนิการประเมนิผลและยืนยันขอ้มูล

ในแบบประเมนิ

- -

4) แจง้ใหบุ้คลากรเขา้ไปด าเนนิการรับทราบผลการประเมนิฯ 

ในระบบ ERP

แจง้ใหบุ้คลากรเขา้ไปด าเนนิการ

รับทราบผลการประเมนิฯ ในระบบ 

ERP ตามก าหนดเวลา

- - รอบที่ 1 เม.ย. 61

รอบที่ 2 ต.ค. 61

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหก้ารประเมนิการปฏบิัตงิาน

เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บการพัฒนาที่

ตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหนง่งานที่เหมาะสม

20. งานประเมินผลการปฏบิัติราชการ

21. งานจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   44



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยั

ก าหนด (เฉพาะหนว่ยงานจัดการศกึษา)

จัดท าประมาณการรายรับตาม

แบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยัก าหนด

- - เม.ย. - ม.ิย. 60

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถกูตอ้งของประมาณการรายรับ 

(เฉพาะหนว่ยงานจัดการศกึษา)

รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯเป็นผู้

ตรวจสอบความถกูตอ้งของประมาณ

การรายรับในเบื้องตน้ กอ่นน าเขา้ที่

ประชุมผู้บริหาร

- -

3) จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีใหก้บัโครงการกจิกรรม

ในแผนปฏบิัตกิารประจ าปี ใหค้รบทุกโครงการ

จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ใหก้บัโครงการกจิกรรมในแผนปฏบิัติ

การประจ าปี ใหค้รบทุกโครงการ

- - ก.ค. - ส.ค. 60

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถกูตอ้งของการจัดสรรงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีใหก้บัโครงการกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิาร

ประจ าปี

ผู้บริหารตรวจสอบความถกูตอ้งของ

การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีใหก้บัโครงการกจิกรรมใน

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี

- -

5) บันทึกงบประมาณรายจา่ยในระบบ ERP ใหค้รบทุกโครงการ

ที่มกีารจัดสรรงบประมาณ

บันทึกงบประมาณรายจา่ยในระบบ 

ERP ใหค้รบทุกโครงการที่มกีาร

จัดสรรงบประมาณ

- -

6) เสนอค าขอตัง้งบประมาณตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพจิารณาอนมุัติ

 เสนอค าขอตัง้งบประมาณใหท้ี่

ประชุมคณะกรรมการประจ า

หนว่ยงานเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ

- - ก.ย.-60

1) รวบรวมขอ้มูลภายใน-ภายนอกของหนว่ยงาน มกีารรวบรวมปัจจัยภายใน-ภายนอก

 พร้อมทั้งวเิคราะห ์SWOT ของบัณฑติ

วทิยาลยั

- - ม.ีค. - พ.ค. 60

2) วเิคราะหท์ิศทางของหนว่ยงาน วเิคราะหท์ิศทางของหนว่ยงาน - -

3) บุคลากรภายในหนว่ยงานมสีว่นร่วมในการวางแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปี

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายใน

หนว่ยงานมสีว่นร่วมในการก าหนด

ทิศทางองคก์รโดยการใหร่้วมแสดง

ความคดิเหน็ในการประชุมทบทวน

แผนฯ

- - ม.ิย. - ก.ค. 60

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางของมหาวทิยาลยั

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติ

การประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัทิศทาง

ของมหาวทิยาลยั

- -

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหม้งีบประมาณใชใ้นการ

บริหารจัดการหนว่ยงานที่เหมาะสม

22. งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหห้นว่ยงานมทีิศทางองคก์รที่

ชัดเจนและสามารถน าไปสูก่ารปฏบิัตไิด้

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   45



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีตอ่

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ

ไดเ้สนอแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีให้

คณะกรรมการอ านวยการฯเหน็ชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 11/2560 และ

เสนอใหอ้ธกิารบดพีจิารณาอนมุัตแิลว้

- - ส.ค. - ก.ย. 60

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีตอ่

อธกิารบดเีพื่อพจิารณาอนมุัติ

เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติ

การประจ าปีใหอ้ธกิารบดเีพื่อ

พจิารณาอนมุัต ิ เมื่อวันที่ 25 กนัยายน

 2560

- -

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีใหก้บั

บุคลากรภายในหนว่ยงานไดรั้บรู้เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิัติ

มกีารสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีใหบุ้คลากร

ทราบผ่านทางการประชุมบุคลากร 

และระบบส านกังานอเิลก็ทรอนกิส์

- - ต.ค.-60

1) ประมวลผลการใชจ้า่ยของโครงการกจิกรรมย่อยในระบบ 

ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการด าเนนิงานของโครงการที่

แลว้เสร็จ

ประมวลผลการใชจ้า่ยของโครงการ

กจิกรรมย่อยในระบบ ERP ทุก

โครงการพร้อมบันทึกผลการ

ด าเนนิงานของโครงการที่แลว้เสร็จ

- - ต.ค. 60-ก.ย. 61

2) บันทึกผลการใชจ้า่ยงบประมาณและผลการปฏบิัตงิานตาม

แผนปฏบิัตกิารผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดอืนถดัไป

บันทึกผลการใชจ้า่ยงบประมาณและ

ผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิาร

ผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของ

เดอืนถดัไป

- -

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิาร

คณบดบีัณฑติวทิยาลยัตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของรายงานผลการใช้

จา่ยงบประมาณและผลการ

ปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิาร

- -

4) รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณและผลการปฏบิัตงิานตาม

แผนปฏบิัตกิาร ใหม้หาวทิยาลยัทราบทุกเดอืน

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณและ

ผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิาร 

ใหม้หาวทิยาลยัทราบทุกเดอืน

- -

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการด าเนนิงานมี

ความถกูตอ้ง

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหห้นว่ยงานมทีิศทางองคก์รที่

ชัดเจนและสามารถน าไปสูก่ารปฏบิัตไิด้

23. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนนิงาน

24. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   46



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

1) สง่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน

 ตอ่มหาวทิยาลยั ในระบบ CHE QA online ของปีการศกึษาที่

ผ่านมา

สง่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ

ประเมนิคุณภาพภายใน ตอ่

มหาวทิยาลยั ในระบบ CHE QA online

 ของปีการศกึษา 2559 ไปยังกอง

นโยบายและแผน

- - ต.ค.-60

2) ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏบิัตกิารด าเนนิงานดา้น

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และไดรั้บความเหน็ชอบจาก

ผู้บริหารระดบัสงูของหนว่ยงาน

ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏบิัติ

การด าเนนิงานดา้นประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน และไดรั้บความ

เหน็ชอบจากคณบดบีัณฑติวทิยาลยั

- -

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ ระดบั

หลกัสตูร และระดบัหนว่ยงาน

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

และมอบหมายผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ 

ระดบัหลกัสตูรและระดบัหนว่ยงาน ใน

การประชุมบุคลากรบัณฑติวทิยาลยั

- - ธ.ค.-60

4) สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน ใหก้บับุคลากรภายในหนว่ยงาน

สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ใหก้บับุคลากรโดยการจัดคลนิกิ

ประกนัคุณภาพ

- - ม.ีค.-61

5) รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดบัหลกัสตูรและระดบัหนว่ยงานตอ่คณะกรรมการประจ า

หนว่ยงาน เพื่อพจิารณา ภายใน 30 วันหลงัจากสิ้นสดุภาค

การศกึษา

รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร

และระดบัหนว่ยงานตอ่คณะกรรมการ

อ านวยการฯ ในภาคเรียนที่ 1 ในเดอืน

มกราคม 2561

- - ภาคการศกึษาที ่1 ม.ค. 61

ภาคการศกึษาที ่2 ม.ิย. 61

6) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 

พร้อมบันทึกขอ้มูลผ่านระบบ CHE QA online

ไดจ้ัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ

หลกัสตูร (มคอ.7) พร้อมบันทึกขอ้มูลผ่าน

ระบบ CHE QA online เสร็จสิ้นภายใน

ก าหนด

- - ม.ิย.-61

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติตาม

กฏหมายและระเบยีบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในของหนว่ยงานสอดคลอ้งตาม

เกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   47



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

7) จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลยัก าหนด

จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

 ระดบัหลกัสตูร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลยัก าหนด ในวันที่ 

10-17 กรกฎาคม 2561

- - ก.ค.-61

8) รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร ตอ่

คณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน เพื่อพจิารณากอ่นรับตรวจ

ประเมนิฯ ระดบัคณะ

รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดบัหลกัสตูร ตอ่

คณะกรรมการอ านวยการ คร้ังที่ 9/2561 

วันที่ 28 สงิหาคม 2561

- - ส.ค.-61

9) จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัหนว่ยงาน 

พร้อมบันทึกขอ้มูลผ่านระบบ CHE QA online

ไดจ้ัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

ระดบัหนว่ยงาน พร้อมบันทึกขอ้มูลผ่าน

ระบบ CHE QA online

- - ส.ค.-61

10) จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลยัก าหนด

จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

 ระดบัคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่

มหาวทิยาลยัก าหนด ในวันที่ 31 สงิหาคม 

2561

- - ส.ค.-61

11) รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดบัคณะ ตอ่

คณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน เพื่อพจิารณากอ่นรับตรวจ

ประเมนิฯ ระดบัสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดบัคณะ ตอ่

คณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน เพื่อ

พจิารณากอ่นรับตรวจประเมนิฯ ระดบั

สถาบัน

- - ก.ย.-61

1) จัดท าค ารับรองการปฏบิัตริาชการของหนว่ยงานตาม

แบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยัก าหนด

จัดท าค ารับรองการปฏบิัตริาชการของ

หนว่ยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยั

ก าหนด

- - ก.ย.-60

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏบิัติ

ราชการของหนว่ยงาน

คณบดบีัณฑติวทิยาลยัตรวจสอบและลง

นามในค ารับรองการปฏบิัตริาชการของ

หนว่ยงาน

- -

3) จัดท าปฏทิินการถา่ยทอด ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ ของหนว่ยงาน

จัดท าปฏทิินการถา่ยทอด ตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ

- -

25. งานติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติตาม

กฏหมายและระเบยีบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในของหนว่ยงานสอดคลอ้งตาม

เกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารตดิตามและประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการมปีระสทิธภิาพและมผีล

การปฏบิัตริาชการบรรลตุาม

เป้าหมายที่ก าหนด

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   48



กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

4) จัดท าคู่มอืประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปี

งบประมาณของหนว่ยงาน

มกีารจัดท าคู่มอืประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ

- -

5) ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลตวัชี้วัด คา่เป้าหมาย เกณฑก์ารให้

คะแนน ในระบบตดิตามฯ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลตวัชี้วัด คา่

เป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน ในระบบ

ตดิตามฯ

- - ก.ย.-ต.ค. 60

6) ถา่ยทอดตวัชี้วัดระดบัหนว่ยงานลงสูร่ะดบับุคคล ถา่ยทอดตวัชี้วัดระดบัหนว่ยงานลงสูร่ะดบั

บุคคล ในการประชุมบุคลากร

- - ต.ค.-60

7) สร้างความรู้ความเขา้ใจและชี้แจงแนวทางการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ใหผู้้ที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ

สร้างความรู้ความเขา้ใจและชี้แจงแนว

ทางการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ ใหผู้้ที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ

- -

8) ตดิตามความกา้วหนา้การปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัตกิาร

ประจ าปีและตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลทุกเดอืน

ตดิตามความกา้วหนา้การปฏบิัตริาชการ

ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีและ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลทุกเดอืน

- - ต.ค. 60-ก.ย. 61

9) รายงานความกา้วหนา้การปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการ

ปฏบิัตริาชการในระบบตดิตามใหม้หาวทิยาลยัทราบทุกเดอืน

รายงานความกา้วหนา้การปฏบิัตริาชการ

ตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการในระบบ

ตดิตามใหม้หาวทิยาลยัทราบทุกเดอืน

- -

10) รายงานความกา้วหนา้การปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัติ

การประจ าปีและรายงานใหค้ณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน

เพื่อพจิารณาทุกไตรมาส

รายงานความกา้วหนา้การปฏบิัตริาชการ

ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีและรายงาน

ใหค้ณะกรรมการประจ าหนว่ยงานเพื่อ

พจิารณาทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เมื่อ

เดอืนธันวาคม 2560 ไตรมาสที่ 2 เดอืน 

มนีาคม 2561 ไตรมาสที่ 3 มถินุายน 2561

 และ ไตรมาสที่ 4 กนัยายน 2561

- - ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

1) มกีารตดิตามผลการตรวจสอบคุณวุฒขิองอาจารย์ที่ปรึกษาและ

กรรมการสอบ ใหท้ันตามก าหนดระยะเวลา

มกีารตดิตามผลการตรวจสอบคุณวุฒขิอง

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ ให้

ทันตามก าหนดระยะเวลา กอ่น

ก าหนดการสอบ 7 วันท าการ

- - กอ่นก าหนดการสอบ 7 

วันท าการ

ฝ่ายบริการการศกึษา

2) ตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ ที่สาขาวชิาหรือนกัศกึษาย่ืนสอบให้

เรียบร้อยกอ่นสง่ไปจัดท าค าสั่ง และหนงัสอืเชญิกรรมการ

ตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ ที่สาขาวชิาหรือ

นกัศกึษาย่ืนสอบใหเ้รียบร้อยกอ่นสง่ไป

จัดท าค าสั่ง และหนงัสอืเชญิกรรมการ

- - ต.ค. 60 - ก.ย. 61

26. งานมาตรฐานวิทยานพินธ์

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อก ากบัมาตรฐานของ

วทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ารตดิตามและประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการมปีระสทิธภิาพและมผีล

การปฏบิัตริาชการบรรลตุาม

เป้าหมายที่ก าหนด
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กระบวนการปฏบิัติงาน/งานและ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม

(1)

การควบคุม

 ท่ีมีอยู่

(2)

การประเมนิผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ยงท่ี

ยังมอียู่

(4)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(7)

3) ตรวจสอบความถกูตอ้งของรูปเลม่วทิยานพินธ์/การคน้ควา้อสิระ

และด าเนนิการใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด

ตรวจสอบความถกูตอ้งของรูปเลม่

วทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระและ

ด าเนนิการใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด

ภายในระยะเวลา 5 วัน หลงัจากที่ย่ืน

เอกสาร

- - ภายในระยะเวลา 5 วัน 

หลงัจากที่ย่ืนเอกสาร

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อก ากบัมาตรฐานของ

วทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิความ

เสี่ยง (FM-RM 01) 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาส

ท่ีจะเกดิ 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ์ 

   งานติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ  

   เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศนโยบายใหม่ของ

รัฐบาลมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์และ 

กลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

 - การประกาศนโยบายใหม่ของ

รัฐบาล 

 - การประกาศมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ฉบับปี 2561 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

น้อยมาก 1 



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
57 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาส

ท่ีจะเกดิ 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

 

   งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบิัติการประจ าป ี 

   เพื่อให้หน่วยงานมทีิศทาง

องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติได ้

การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์/พันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

- จากนโยบายของรัฐบาลท าให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

น้อยมาก 1 

2.ด้านการปฏบิัติงาน 

   งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบิัติการประจ าป ี 

   เพื่อให้หน่วยงานมทีิศทาง

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม 

เปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

 - การด าเนินโครงการ/กิจกรรมในแต่

ละปีงบประมาณ ไม่ตรงจุดประสงค์

ของโครงการ 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน มากกว่า 

1,000,001 บาท 

สูงมาก 5 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาส

ท่ีจะเกดิ 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติได ้

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน 

500,001-1,000,000 บาท 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน 

100,001-500,000 บาท 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน 

50,001-100,000 บาท 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 

น้อยมาก 1 

   งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุให้

อาจารย์มีการตีพมิพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 

อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัยไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

- หลักสูตรจัดจ้างอาจารย์ประจ าเพิม่

หลายอัตรา และยังไม่มกีารเผยแพร่

ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 - อาจารย์ใหม่ยังขาดทกัษะในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาส

ท่ีจะเกดิ 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

ภายในรอบ 9 เดือน แผนปฏิบัติราชการบรรลุรอ้ย

ละ 90-94 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

   งานจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณ 

   เพื่อให้มีงบประมาณใชใ้นการ

บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

รายไดไ้ม่พอต่อการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 - มีการปรับลดงบประมาณระหว่าง

ปีงบประมาณ 

 - นักศึกษาไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรยีน 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ทุกปีงบประมาณ 

สูงมาก 5 มีผลต่างระหว่างค าขอตั้ง

งบประมาณกับรายจ่ายจริง 

มากกว่า ร้อยละ 31 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายใน 2 

ปีงบประมาณ 

สูง 4 มีผลต่างระหว่างค าขอตั้ง

งบประมาณกับรายจ่ายจริง 

มากกว่า ร้อยละ 21-30 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายใน 3 

ปีงบประมาณ 

ปาน

กลาง 

3 มีผลต่างระหว่างค าขอตั้ง

งบประมาณกับรายจ่ายจริง 

มากกว่า ร้อยละ 11-20 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายใน 4 

ปีงบประมาณ 

น้อย 2 มีผลต่างระหว่างค าขอตั้ง

งบประมาณกับรายจ่ายจริง 

มากกว่า ร้อยละ 5-10 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 

ปีงบประมาณ 

น้อยมาก 1 มีผลต่างระหว่างค าขอตั้ง

งบประมาณกับรายจ่ายจริง 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 

5 

น้อยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาส

ท่ีจะเกดิ 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

   งานมาตรฐานวิทยานิพนธ ์

   เพื่อก ากับมาตรฐานของ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

นักศึกษาขาดความรูค้วามเข้าใจใน

ประกาศการท าวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอสิระ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 

 - มีเปลี่ยนแปลงประกาศการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ บงัคับใช ้

ภาคเรียนที่ 1/2561 

 - นักศึกษารับรูข้้อมูลที่เกดิจากข้อ 1 

ล่าช้า ท าให้มีผลต่อการส าเร็จ

การศึกษา 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ล่าช้ากว่าเดมิ มากกว่าร้อย

ละ 50 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ล่าช้ากว่าเดมิ รอ้ยละ 40 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ล่าช้ากว่าเดมิ รอ้ยละ 30 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ล่าช้ากว่าเดมิ รอ้ยละ 20 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ล่าช้ากว่าเดมิ น้อยกว่าร้อย

ละ 10 

น้อยมาก 1 

5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซอ้น 

   งานจัดหาพสัด-ุจัดซือ้จัดจ้าง 

(โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก

งบประมาณ)  

   เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุการ

จัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม

ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตร ี

 - เจ้าหน้าที่ไมท่ราบระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

 - มีการจัดซือ้จดัจ้างกับบริษัท ห้าง

ร้าน ที่เจ้าหน้าที่จัดหามา 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน มากกว่า 

1,000,001 บาท 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน 

สูง 4 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐานประกอบการก าหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาส

ท่ีจะเกดิ 
ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

และตรงความต้องการ 500,001-1,000,000 บาท 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน 

100,001-500,000 บาท 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน 

50,001-100,000 บาท 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณ จ านวน น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 

น้อยมาก 1 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

   งานตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ  

   เพื่อให้การติดตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการมีประสิทธิภาพ

และมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

การประกาศนโยบายใหม่ของ

รัฐบาลมผีลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และ 

กลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์และ 

กลยุทธ์เพื่อรองรับตอ่การเปลี่ยนแปลง 

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานร่วมกันใน

แตล่ะยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มอบหมายให้ผู้บริหารก ากับตดิตามผล

การด าเนนิงานการปฏบัิตริาชการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

4. น าผลการด าเนนิงานการปฏบัิตริาชการ

1 5 5 ความเสีย่งปาน

กลาง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

เข้าท่ีประชุมผู้บริหารทุกเดือนเพื่อก ากับและ

ตดิตาม พร้อมวเิคราะห์สาเหตุและแนว

ทางแก้ไข 

   งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี  

   เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ

การเปลี่ยนแปลงวสิัยทัศน์/พันธ

กิจของมหาวทิยาลัยมผีลตอ่การ

ปฏบัิตงิานของหนว่ยงาน 

- 2 5 10 ความเสี่ยงสูง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

ปฏบัิตไิด้ 

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

   งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี  

   เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ

ปฏบัิตไิด้ 

การด าเนนิโครงการ/กิจกรรมไม

เปนไปตามแผนการปฏบัิตงิาน 

- 1 5 5 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

   งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์มีการตีพิมพแ์ละเผยแพร่

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

อาจารย์ประจ ามีผลงานวจิัยไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

- 3 5 15 ความเสี่ยงสูง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

   งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ 

   เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการ

บริหารจัดการหนว่ยงานท่ีเหมาะสม 

รายได้ไมพ่อตอ่การด าเนินงาน

ให้เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 

1. จัดท าประมาณการรายจ่ายตลอดท้ังปี 

2. เปรียบเทียบประมาณการรายรับและ

ประมาณการรายจ่าย 

3. ตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณของ

สาขาวิชา 

4. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

2 5 10 ความเสี่ยงสูง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

   งานมาตรฐานวทิยานพินธ์ 

   เพื่อก ากับมาตรฐานของ

วทิยานพินธ์/การคน้ควา้อิสระให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

นักศกึษาขาดความรู้ความเข้าใจ

ในประกาศการท าวิทยานพินธ์/

การค้นคว้าอสิระ ฉบับใหม ่พ.ศ. 

2561 

- 2 5 10 ความเสี่ยงสูง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม  

(ปี 2561) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 
ผลกระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

5. ดา้นการปฏิบัติงานที่อาจเกดิจากผลประโยชน์ทบัซ้อน 

   งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจ้าง 

(โดยวิธีตกลงราคา เงนินอก

งบประมาณ)  

   เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุการจดัซือ้

จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรง

ความตอ้งการ 

การจัดหาพัสดไุมเ่ป็นไปตาม

ระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

- 1 5 5 ความเสี่ยงปาน

กลาง 

 


