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แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

  

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 



 

ข 

คำนำ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุม

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. วินัยฯ ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทนำ  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ บัณฑิตวิทยาลัย

ให้มกีารบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์) 

        คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

   ...... ตุลาคม 2564 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 

ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่ อการดำเนินงาน 

ครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ  

โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การ

ประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ

บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ

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

Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 การดำเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง 

จำนวน 4 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 15 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 



 

ง 

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก ่1) จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่

กำหนดไว้ และ 2) ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การนำงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย  

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ ไฟฟ้าดับ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีความเสี่ยง 

5. ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 1 ความเสี่ยง 

ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผูป้ระกอบการรายเดิม 

 

การควบคุมภายใน 

บัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการ

ปรบัปรงุการควบคุมภายใน บัณฑติวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่

ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1. งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหก้ารออกเลขรับ-สง่เอกสาร  การร่าง/พมิพ์  

ถูกตอ้ง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรี วา่

ดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคบัที่

เกี่ยวข้อง (C) 

5 

2. งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดขีองหน่วยงาน 

วตัถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

5 

3. งาน IT-โสตฯ เพื่อดแูล รักษา ปฏบัิตงิานการใหบ้ริการอุปกรณ์อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

3 

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ เพื่อให้บริการเกีย่วกับอาคาร-ยานพาหนะ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

4 



 

จ 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

(O) 

5. งานบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี

กำหนด/ตำแหน่งงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

6 

6. งานการเงิน-บัญช-ี

งบประมาณ 

เพื่อใหก้ารเบิกจา่ยถกูตอ้งตามระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การรายงานทางการเงนิ (F) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคบัที่

เกี่ยวข้อง (C) 

5 

7. งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจา้ง 

(โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก

งบประมาณ) 

เพื่อใหก้ารจัดหาพัสด-ุ การจัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วตัถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการปฏิบัตติาม

กฎหมายและระเบียบ ข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

7 

8. งานบริหารงานท่ัวไป เพื่อบริหารจดัการงานบริการการศกึษาใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

6 

9. งานหลักสูตรและการสอน เพื่อให้หลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิละ

ได้รับการรับรองจากสำนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคบัที่

เกี่ยวข้อง (C) 

6 

10. งานวเิคราะห์แผนงาน-

งบประมาณ 

เพื่อให้มีงบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหน่วยงานท่ี

เหมาะสม 

วตัถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

7 

11. งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อใหก้ารประเมนิการปฏบัิตงิานเป็นธรรม โปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้

5 



 

ฉ 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

12. งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอดุมศกึษา 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคบัที่

เกีย่วขอ้ง (C) 

8 

13. งานผลิตผลงานวจิัย เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารยแ์ละนักวจิัยใหม้คีวาม

เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวจิยั 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

4 

14. งานเผยแพร่ผลงานวจิัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุใหอ้าจารย์มีการตพีมิพแ์ละ

เผยแพร่ผลงานวจิยัตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

3 

15. งานผลิตวารสารวชิาการ เพื่อให้มีวารสารวชิาการท่ีมีคณุภาพ ได้รับการยอมรับ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

4 

16. งานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อใหก้ารบริการวชิาการตรงตามตอ้งการของชมุชน

และท้องถิ่น 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

4 

17. งานศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรู้จกัของสังคม 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

4 

18. งาน U-ranking เพื่อผลกัดันหนว่ยงานให้เป็นท่ียอมรับ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

 

3 

19. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุแิห่งชาต ิ(5 ด้าน) 

4 



 

ช 

งาน วัตถุประสงค ์
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

และการประกันคณุภาพ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

20. งานบริหารและสวัสดภิาพ เพื่อใหค้ำปรึกษาแก่นกัศกึษา 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

3 

21. งานศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาและบุคลากร

ได้รับการพฒันาให้มีทัศนคต ิค่านยิม ความมสีุนทรีย์ 

และวฒันธรรม 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

4 

22. งานมาตรฐานวทิยานิพนธ์ เพื่อกำกับมาตรฐานของวทิยานพินธ์/การค้นควา้อสิระ

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วตัถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคบัที่

เกี่ยวข้อง (C) 
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23. งานสร้างความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย 

เพื่อสร้างความร่วมมอืกับเครือข่ายต่าง  ๆในการพฒันา

หนว่ยงาน 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการดำเนนิงาน 

(O) 

3 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญั ติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญั ติว่ า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่

ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก

และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึง

เป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม

ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่า

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการ

กำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง

พอใจของประชาชนผูร้ับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนีต้ามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 

เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 3) 

กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดิม  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคำถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ

จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี

การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

เพือ่พัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 



 

2 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล 

 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1) บัณฑติที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve 

the social problems) 

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 

 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่สากล 

2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภวิัตน์ 

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality 

3. เครือข่าย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีวังสวนสุนันทา) 

 

 



 

4 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 

 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

A  Association   การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย 

D Devotion   ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

 

1.2.12 นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

 2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลติบัณฑติ 

 1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
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 3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑติให้เป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ 

 6) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

 1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการใหบ้ริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแขง็ ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นควา้ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

 3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือรูปแบบของ SSRU “SWITCH” 

and “KEEP” โดยอาศัยหลักการว่า “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถ

ในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่สำหรบัสิง่ที่ดีและมีคุณค่า เราตอ้งธำรงรักษา” 

 

 
 

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยั งเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้  

และทุนสังคมที่มีอยู่ ตดิตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

นำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี

ของสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ 
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1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจทิัล - - 1 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     การบริหารการศึกษา  1 1 1 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

     บริหารธุรกิจ  1 1 1 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  1 1 1 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

     ภาษาศาสตร์  1 1 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  1 1 1 

     การบริหารการพัฒนา  1 1 1 

นเิทศศาสตรมหาบัณฑติ 

     นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

1 1 1 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาศาสตร์  1 1 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  1 1 1 

     การบริหารการพฒันา  1 1 1 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  1 1 1 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

     บริหารธุรกิจ 1 1 1 

นเิทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     การสื่อสาร 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 15 15 16 
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 

สาขาวิชา 
จำนวนนักศกึษา (ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจทิัล - - 132 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     การบริหารการศึกษา  21 44 77 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

     บริหารธุรกิจ  19 15 12 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     นิตวิิทยาศาสตร์  2 2 6 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  18 14 8 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

     ภาษาศาสตร์  4 1 3 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  1 1 1 

     การบริหารการพัฒนา  3 7 48 

นเิทศศาสตรมหาบัณฑติ 

     นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

- 1 4 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาศาสตร์  2 3 1 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  3 6 1 

     การบริหารการพฒันา  27 48 61 

     นิตวิิทยาศาสตร์  3 1 1 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  0 1 8 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

     บริหารธุรกิจ 6 1 1 

นเิทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     การสื่อสาร 8 6 2 

รวมทั้งสิ้น 117 151 366 
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1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจทิัล - - - 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     การบริหารการศึกษา  14 13 21 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

     บริหารธุรกิจ  11 14 14 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     นิตวิิทยาศาสตร์  6 5 7 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  6 7 5 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

     ภาษาศาสตร์  - - - 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  - - 1 

     การบริหารการพัฒนา  1 3 19 

นเิทศศาสตรมหาบัณฑติ 

     นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

- - - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     ภาษาศาสตร์  - 1 3 

     ปรัชญาและจริยศาสตร์  3 3 1 

     การบริหารการพฒันา  22 35 43 

     นิตวิิทยาศาสตร์  1 - 2 

     การแพทย์แผนไทยประยุกต์  - 1 1 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

     บริหารธุรกิจ - - 1 

นเิทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     การสื่อสาร - - - 

รวมทั้งสิ้น 64 82 118 
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1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศกึษา ปีการศกึษา 

2561 

ปกีารศกึษา 

2562 

ปีการศกึษา 

2563 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.75 4.72 4.85 
 

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จำนวน 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ผลงาน นำไปใช ้ ผลงาน นำไปใช ้ ผลงาน นำไปใช ้

นติิวทิยาศาสตร (ปร.ด.) (วท.ม.) 1 1 1 1 1 1 

ภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 1 1 1 1 - - 

ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 4 4 3 3 1 1 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 3 3 5 5 6 6 

บริหารธุรกิจ (บธ.ด.) (บธ.ม.) 1 1 - - 1 1 

การบริหารการศึกษา (ค.ม.) 1 1 1 1 2 2 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) (วท.ม.) - - - - 3 3 

บัณฑติวิทยาลัย 2 2 - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 14 14 11 11 15 15 
 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีการศึกษา  

2561 

ปกีารศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 6 2 

(ทำร่วมกัน) 

2 

(ทำร่วมกัน) ปรัชญาและจริยศาสตร์ (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 6 

การบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) (ศศ.ม.) 8 

นติิวิทยาศาสตร์ (วท.ม.)  1 

นโยบายสาธารณะ (รป.ม.) 4 

กฎหมายมหาชน (ศศ.ม.) 3 

บริหารธุรกิจ (บธ.ด.) (บธ.ม.) 2 

ออกแบบการเรียนการสอน (ค.ม.) 1 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.) (วท.ม.) 2 

รวมทั้งสิ้น 33 2 2 
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1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา  

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2 2 2 

รวมทั้งสิ้น 2 2 2 
 

 

1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีการศกึษา 2561 ปกีารศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 

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

บัณฑติวิทยาลัย 16 13 - 29 14 12 - 26 11 13 - 24 

รวมทั้งสิ้น 16 13 - 29 14 12 - 26 11 13 - 24 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. ศ. รวม 

บัณฑติวิทยาลัย 41 8 4 3 56 45 11 4 3 63 42 11 7 4 64 

รวมทั้งสิ้น 41 8 4 3 56 45 11 4 3 63 42 11 7 4 64 
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 องค์ประกอบ จำนวน 11 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.69 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด 

ดังนี้ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช ้
3.51–4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย  

1 4 
1.2 , 1.3  

(3.94) 

1.4 

(5.00) 

1.1 

(3.75) 
4.23 ระดับด ี

2 3 
2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

2.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

รวม 11 3 6 2 - - 

คะแนนเฉลี่ย 4.47 5.00 4.37 4.69 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับด ี  
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1.3.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

 



 

14 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการ

ที่ด ี(Good Governance) บัณฑิตวิทยาลัย จงึกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของบัณฑิตวิทยาลัยโดย

ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ ์

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ 

ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้หน่วยงานบริหาร

จัดการกับความเสี่ยง ป้องกัน

หรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้ 

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

กำหนดขึน้ต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณ าจากความเสี่ ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การดำเนินงานจะบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจำนวนของงานที่

ดำเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่กำหนด 
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี 

1 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

บัณฑติวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก.ย.-ต.ค.64 

2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองนโยบายและแผนจัดประชุม) 

23 ก.ย. 64 

3 3.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

24 ก.ย. 64 

ถึง 8 ต.ค. 64 

3.2 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ 

8 ต.ค. 64 

4 บัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน 

11 - 15 ต.ค. 

64 

5 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการ

สูงสุดของหน่วยงาน/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ

จัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน 

พ.ย. 64 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ต.ค. 64 

7 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ต.ค. 64- 

ก.ย.65 

8 บัณฑิตวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

- รอบ 6 เดือน 14 ม.ีค. 65 

- รอบ 12 เดือน 12 ก.ย. 65 

9 บัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อำนวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ต.ค. 65 
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ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี 

10 นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ต.ค. 65 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

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

Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิด

เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึง

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถงึ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู ้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้

โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ  

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การ

ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่

เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการดำเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์

ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับขอ้มูลที่มีตัวเลขหรอืจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ

ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ ใช้ใน

การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อ

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสีย่งที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ กำลังคน หรอืเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกดิเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต 

ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดง 

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

 

 

 

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   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้ค่ากับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลอืกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ 

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

การทำงานหรอืการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ดำเนินการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสงู 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเส่ียง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่

เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารออกเลขรับ-ส่ง

เอกสาร  การร่าง/พมิพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเกบ็เอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

- การดำเนินงาน (O) 

- การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

1. ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเร่ืองจากนักศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. ร่าง-พมิพ์ โตต้อบหนังสอืใหถู้กต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. ประสานงาน/ติดตาม ค้นหา เอกสารระหว่างดำเนินการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

5. คัดแยกเอกสารและจัดเกบ็หนังสอืราชการเข้าแฟม้แยกตามประเภท ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. งานประชาสัมพันธ ์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดขีองหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชงิรุก ระดับหน่วยงาน ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. วางแผนประชาสัมพันธ์โดยจดัทำแผนปฏบัิตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์ ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เช่น การรับสมัครนักศกึษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. ถ่ายรูปกิจกรรมและเขียนขา่วประชาสัมพันธ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาวผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ เวบ็ไซต ์Facebook  ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. งาน IT-โสตฯ 

เพื่อดูแล รักษา ปฏบัิตงิานการใหบ้ริการ

อุปกรณ์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณข์องหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. ให้บริการการเรียนการสอน เช่น ยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์แก่นักศกึษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมเพิ่มขอ้มูลข่าวสารเว็บไซต์  ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

เพื่อให้บริการเกีย่วกับอาคาร-ยานพาหนะ 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. ตรวจสอบซ่อมบำรุงอาคารตามกำหนด/ได้รับแจ้ง ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. ดำเนินการซ่อมบำรุง/แจ้งซ่อมบำรุงไปยังมหาวิทยาลยั ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. ติดตามการซ่อมบำรุง และรายงานผู้บริหาร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

5. งานบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะท่ีกำหนด/ตำแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน  ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. สรรหาบุคลากรตามแผนกรอบอัตรากำลัง ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. ควบคุมการลงเวลามาปฏิบัตงิาน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสายของบุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

5. ติดตามการพัฒนาบุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

6. ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร ทุก 6 เดือน ม.ีค.65, ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

6. งานการเงิน-บัญช-ีงบประมาณ 

เพื่อใหก้ารเบิกจา่ยถกูตอ้งตามระเบียบการ

เบิกจ่าย   

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การรายงานทางการเงนิ (F) 

1. จัดทำ/ตรวจสอบโครงการของหน่วยงาน/สาขาวิชา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัดุ 

2. จัดทำสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

3. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายและดำเนินการคีย์ข้อมู,ในระบบ ERP ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

4. ควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

5. ตรวจสอบการคืนเงินยมื ทุกไตรมาส ฝ่ายคลังและพสัด ุ

277 



 

28 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

7. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงนินอกงบประมาณ) 

เพื่อใหก้ารจัดหาพัสด-ุ การจัดซือ้จัดจา้ง

เป็นไปตามระเบียบและตรงความตอ้งการ 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

1. จัดทำแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง ส.ค.64 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

2. จัดหาพัสดุ/จัดซือ้จดัจ้างผ่านระบบ ERP ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

3. จัดหาและออกเลขครุภัณฑ์ทุกชิ้น ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

4. จัดทำทะเบียนประวิตครุภัณฑ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

5. ควบคุมวัสดใุนการเบิกจ่าย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

6. รายงานพัสดุคงเหลอืประจำปี ณ สิ้นปีงบประมาณ ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

7. จำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีหมดสภาพ ก.ย.65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

8. งานบรหิารงานทั่วไป 

เพื่อบริหารจดัการงานบริการการศกึษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำปฏทิินวชิาการ และปฏทิินการสอบวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ทุกภาคการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายบริการการศกึษา 

2. จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษาทุกหลักสูตร ก.ค. 65 ฝ่ายบริการการศึกษา 

3. รับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา เม.ย.65-ม.ิย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

4. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศกึษา ประจำปกีารศึกษา ส.ค.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

5. จัดคำสั่งแต่งต้ังอาจารย์/คณาจารย์ประจำ/ท่ีปรึกษา/พเิศษ/หลักสูตร ส.ค.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

6. จัดตารางเรียนและควบคุมการใชห้้องเรียน ส.ค.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

9. งานหลักสูตรและการสอน 

เพือ่ให้หลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิละได้รับการรับรองจากสำนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

1. ขอเปิดรายวชิาตามแผนการเรียน ก.ค.64 ฝ่ายบริการการศกึษา 

2. รวบรวม มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายบริการการศึกษา 

3. เพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิาลา่ชา้ (ถ้ามี) ส.ค.64 ฝ่ายบริการการศกึษา 

4. เก็บรวบรวมค่าระดับคะแนนทุกภาคการศกึษา ธ.ค.64,ม.ีค.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

5. ส่งเกรดผ่านระบบ Internet ธ.ค.64,ม.ีค.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 
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29 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

6. รวบรวม มคอ. 5 หลังปดิภาคเรียนไม่เกิน 30 วัน ธ.ค.64,ม.ีค.65 ฝ่ายบริการการศึกษา 

10. งานวเิคราะห์แผนงาน-งบประมาณ 

เพื่อให้มีงบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการ

หนว่ยงานท่ีเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

 

1. จัดทำคำขอตัง้งบประมาณประจำป-ีงบประมาณแผ่นดนิ/งบประมาณรายได ้ ก.ค.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

2. จัดทำประมาณการรายรับงบประมาณประจำปี ส.ค.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

3. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส.ค.-ก.ย.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ป ีและแผนปฏบัิตกิารประจำป ี ก.ย.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

5. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ-งบลงทุน/งบดำเนนิงาน (ถ้ามี) ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

6. ควบคุมตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

7. รายงานผลการปฏบัิตงิานการใชจ้่ายงบประมาณไตรมาส ทุกไตรมาส ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

11. งานประเมนิผลปฏิบัตริาชการ 

เพื่อใหก้ารประเมนิการปฏบัิตงิานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. ประชุมช้ีแจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏบัิติราชการ ต.ค.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัตริาชการระดับหน่วยงาน/บุคคล ต.ค.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

3. ตดิตาม ทบทวน ผลการดำเนนิงานของตัวช้ีวัด ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

4. รายงานความก้าวหน้าของการปฏบัิติราชการประจำเดือนผ่านระบบตดิตาม/ประเมินผล

ทุกเดือน 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

5. รายงานผลการปฏบัิตริาชการรอบ 6 เดือน/12 เดอืน ม.ีค.65, ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

12. งานประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับอุดมศกึษา 

1. จัดทำปฏทิินการดำเนนิงานการประกันคุณภาพประจำปกีารศกึษา พ.ย.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

2. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ธ.ค.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

3. ประชุมช้ีแจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ ทุกภาคการศกึษา ธ.ค.64, มี.ค.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

4. จัดทำเล่มรายงานการประเมนิตนเอง SAR ก.ค.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 
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30 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

5. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online ส.ค.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

6. รับตรวจการประเมินประจำป/ีระดับสาขา/ระดับคณะ ก.ค.-ส.ค.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

7. จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ ส.ค.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

8. รายงานประจำปท่ีีเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ก.ย.-ต.ค.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

13. งานผลติผลงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารยแ์ละนักวจิัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวจิัย 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำแผนปฏิบัตกิารดา้นการวจิัย ส.ค.64 งานพัฒนางานวจิัย 

2. จัดโครงการพัฒนานกัวิจัย ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

3. ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวจิัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวจิัย ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

4. รายงานผลการพัฒนานักวจิยัลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

14. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์มีการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวจิัยตามมาตรฐาน

ท่ีกำหนด 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาตใิห้อาจารย์ทุก

คนรับทราบ 

ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทุกปีงบประมาณ พ.ย.64 งานพัฒนางานวจิัย 

3. สรุปและรายงายผลการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยท้ังภายในและภายนอกของอาจารย์ลง

ในแบบฟอร์มของมหาวทิยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 

ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

15. งานผลิตวารสารวิชาการ 

เพื่อให้มีวารสารวชิาการท่ีมีคณุภาพ ไดรั้บ

การยอมรับ 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. การจัดทำวารสารวชิาการคณะ ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวิจัย 

2. การประสานผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบบทความ ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

3. การจัดรูปแบบวารสาร (วารสาร 1 เล่ม) ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 

4. การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่ ต.ค.64-ก.ย.65 งานพัฒนางานวจิัย 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

 

16. งานบริการวิชาการแก่สงัคม 

เพือ่ใหก้ารบริการวชิาการตรงตามตอ้งการ

ของชุมชนและท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. สำรวจความตอ้งการจากกลุม่ชุมชนและองค์การเป้าหมาย ก.ค.64 งานบริการวชิาการ 

2. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปแีละแผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการ ส.ค.64 งานบริการวชิาการ 

3. ลงพื้นท่ีบริการวิชาการบริการวชิาการ ต.ค.64-ก.ย.65 งานบริการวิชาการ 

4. รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ได้ครบถ้วน 

ต.ค.64-ก.ย.65 งานบริการวิชาการ 

17. งานศนูย์เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรู้จกัของสังคม 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. คัดเลอืกองค์ความรูท่ี้จำเป็นในแหล่งเรียนรู้ ส.ค.64 งานบริการวิชาการ 

2. จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65 งานบริการวิชาการ 

3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ ต.ค.64-ก.ย.65 งานบริการวชิาการ 

4. รายงานผลการดำเนนิงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ได้ครบถ้วน 

ต.ค.64-ก.ย.65 งานบริการวิชาการ 

18. งาน U-ranking 

เพื่อผลกัดันหนว่ยงานให้เป็นท่ียอมรับ 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดประชุมแบ่งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ ต.ค.64 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

2. ตดิตามผลการดำเนนิงานทุกเดอืน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

3. รายงานผลการดำเนนิงานแกม่หาวทิยาลัย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน-ประกัน 

19. งานส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

เพื่อส่งเสริมและพฒันานักศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิหง่ชาต ิ(5 ด้าน) และการประกัน

คุณภาพ 

1. จัดทำแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. จัดโครงการตามแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. จัดทำสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนด้านการจดักิจกรรมพัฒนานักศกึษาให้มหาวิทยาลัย ม.ค.65, ก.ค.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

ทราบ ปีละ 2 ครัง้ 

20. งานบรหิารและสวัสดิภาพ 

เพื่อใหค้ำปรึกษาแก่นกัศกึษา 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำระเบียนประวัตนิักศกึษา1 ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในดา้นต่างๆ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. จัดทำฐานขอ้มูลศิษย์เก่า ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

21. งานศลิปวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาและ

บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคต ิ

ค่านยิม ความมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. ดำเนินการจัดโครงการตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. จัดทำสรุปโครงการ/กิจกรรม ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. รายงานผลการดำเนนิงานการจัดโครงการตามแผนปฏบัิตกิารด้านการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

22. งานมาตรฐานวทิยานิพนธ์ 

เพื่อกำกับมาตรฐานของวทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อสิระให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้น 

- การดำเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 

1. จัดทำคู่มอืวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ และเผยแพร่ให้นักศกึษา ม.ิย.64 ฝ่ายบริการการศกึษา 

2. แต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

3. กลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒ ิ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

4. สอบเค้าโครงวิทยานพินธ์/ป้องกันวทิยานิพนธ์ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

5. จัดทำหนังสอืตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ/การเก็บข้อมูลวทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

6. ตรวจรูปเล่มวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ข้อบังคบัทีเ่กี่ยวข้อง (C) 7. ตรวจสอบเอกสารการสำเร็จการศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

23. งานสร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่าย 

เพื่อสร้างความร่วมมอืกับเครือข่ายต่าง  ๆใน

การพฒันาหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงคข์องการควบคุมดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

1. จัดทำแผนด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ส.ค.64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. จัดโครงการตามแผนดา้นการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. รายงานผลการดำเนนิการตามแผนด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 2 
แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
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มีโอกาสเกิดข้ึนในทุกๆ ปีการศึกษา สูงมาก 5 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

 21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 2 ปีการศึกษา สูง 4 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

 16- 20

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 3 ปีการศึกษา ปานกลาง 3 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

 11-15

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 4 ปีการศึกษา น้อย 2 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

 6-10

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 5 ปีการศึกษา น้อยมาก 1 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

 5 ลงมา

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 - 5 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 - 2 

หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการครบท้ัง 6 ข้อ

น้อยมาก 1

แบบฟอร์มกำรระบุควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียง (FM-RM 01) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2565

หน่วยงำน บัณฑิตวิทยำลัย

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมนิก่อนควบคุม 

หน่วยงาน

1.ด้ำนกลยุทธ์

P 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไป

ตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้

1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรใน

วัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมาก

พอท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจากได้รับ

การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6.สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการ

แข่งขันกันมากข้ึน (T:61)

5 4 20 เส่ียงสูง

มาก

กองบริการการศึกษา

P 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถ

ของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้

4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง 

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน 

พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

4 4 16 ความ

เส่ียงสูง

กองนโยบายและแผน

P กองนโยบายและแผน1.3 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน 

พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

4 1 4 ความ

เส่ียงน้อย
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมนิก่อนควบคุม 

หน่วยงาน

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

บริการวิชาการครบท้ัง 5 ข้อ

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 ไม่มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 สูง 4 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 1 เร่ือง

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่า

หรือเท่ากับ 3 เร่ือง

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 5 เร่ือง

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 7 เร่ือง

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 สูงมาก 5 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 

5 ข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 5 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 - 8 ปานกลาง 3 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 3 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 - 5 น้อย 2 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 2 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 1 น้อยมาก 1

P 1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการด าเนินงานด้าน

บริการวิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล 3 1

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

3. การให้ความส าคัญและประสิทธิภาพการท างานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย

4 3 12 ความ

เส่ียงสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3 ความ

เส่ียงน้อย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

P 2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มีน้อย

1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม

ได้เน่ืองจากสถานการณ์ด้านการแพร่กระจายของโรค

ระบาด

2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจ ากัดในการ

ใช้พ้ืนท่ี จ านวนคนเข้าร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการเปล่ียนแปลงใน

สถานการณ์ปัจจุบัน 

3. การด าเนินการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้

ในแผนฯ เกิความล่าช้า มีการปรับเปล่ียนหรือขยายเวลา

ในการด าเนินงาน  

4 2 8 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

กองพัฒนานักศึกษาP P 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมนิก่อนควบคุม 

หน่วยงาน

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้

สูงมาก 5 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

เกินกว่า 3 วัน  และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษา

สูงมาก 5

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

สูง 4 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

 3 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

สูง 4

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

ปานกลาง 3 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

 2 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

น้อย 2 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  

  1 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

น้อย 2

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

น้อยมาก 1 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีโดยรอบ และมีการจัดหา

วัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง หรือความเสียหาย 100,001

 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 

100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเส่ียง ไม่

ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และ

การอยู่รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการ

ติดเช้ือ และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร/

นักศึกษาของมหาวิทยาล้ย

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองกลาง2.3 โรคระบาด

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี )

5 3 15 ความ

เส่ียงสูง

กองกลาง

P

P 3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง

 ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละ

สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหล

ผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้

ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์

ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง

กองกลาง3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ

ไฟฟ้าอาจมีการช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือ

ลัดวงจร

1 1 1 ความ

เส่ียง

น้อยมาก
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมนิก่อนควบคุม 

หน่วยงาน

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวข้อง

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 9 น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน น้อยมาก 1

2 ความ

เส่ียง

น้อยมาก

ส านักวิทยบริการฯP 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของ

โปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ 

สป.อว มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท า

ให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองบริหารงานบุคคลP การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผล

ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมนิก่อนควบคุม 

หน่วยงาน

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

P การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

P การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมี

ช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ

ของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ

เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน

การสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

2

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้อง

กับผู้ประกอบการ

5 2 10 ความ

เส่ียงสูง

กองคลังP การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

1 1 1 ความ

เส่ียง

น้อยมาก

กองคลัง

1 2 ความ

เส่ียง

น้อยมาก

กองคลัง

P การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้อง

กับผู้ประกอบการ

4 1

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

5.3 ควำมเส่ียงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

4 ความ

เส่ียงน้อย

กองคลัง


