
 

   
    

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

  

คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 



 

คํานํา 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนกัถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน และเพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการ

ควบคุมภายในสําหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินยัฯ ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตวับ่งช้ีที ่5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจัจัยภายนอก หรือปัจจัยที่

ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุริตแห่งชาติ (สํานกังาน ป.ป.ช.) กําหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกบั

ผลประโยชน์ทับซ้อน  นัน้ 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ทําแผนบริหารความเส่ียง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 บทที่ 3 แผนบริหารความเส่ียง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ หวังว่าแผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ของ 
คณะวิทยาการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ  คล้ายสังข์ 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

20 ตุลาคม 2564 

 



 

   
    

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

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

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การ

บริหารจัดการตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กําหนดให้หน่วยงานดําเนินมีการระบุและประเมินความ

เส่ียงที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานครบทุกพันธกิจ และมีการส่ือสารแผนบริหารความเส่ียงให้บุคลากร

ได้รับรู้เพ่ือจะได้นําไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความเส่ียงมีระดับความเส่ียงลดลงหรือยอมรับ

ได้ในทุกความเส่ียง รวมท้ังเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวคณะวิทยาการจัดการ จึงได้มีการจัดทําแผนบริหาร 

ความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงและเฝ้าระวังความเส่ียงใหม่ที่อาจเกิดข้ึน  และเพ่ือให้

เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับ

ประยุกต์ใช้ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน

วิชา ชีพ  5  แ ห่ ง  (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) 

จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 

ข้ันตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางทีใ่ช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จดัการแต่ละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 

 

 



 

จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

วิเคราะห์ความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ความเส่ียงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเส่ียงการ

ทุจริต โดยผลการประเมินมีความเส่ียงที่ต้องนํามาบริหารจัดการความเส่ียง จํานวน 12 ความเส่ียง 

จากความเส่ียงที่ได้ระบุทั้งหมด 12 ความเสี่ยง จําแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 

1. ด้านกลยุทธ์ จํานวน  4  ความเสี่ยง ได้แก่  

1.1 นํานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

1.3 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ 

1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการดําเนินงานบริการวิชาการ 

  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จํานวน  3  ความเสี่ยง ได้แก่  

2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 

2.3 โรคระบาด 

  

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร           

       สถานที่) จํานวน  3  ความเสี่ยง ได้แก่  

     3.1 ไฟฟ้าดับ 

     3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 

     3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จํานวน 1  ความเสี่ยง ได้แก่   

    4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ 

  ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  

     5.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 

     

 



 

   
    

การควบคุมภายใน 

คณะวิทยาการจัดการ   ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

พร้อมท้ังจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ซ่ึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลา

แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจํานวนงานที่ควบคุมภายใน ดังน้ี  

 

งาน วัตถุประสงค์ 
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 

1. งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเกบ็

เอกสารให้เปน็ไปตามระเบียบสํานกันายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

1. ด้านการดําเนินงาน (O) 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง (C) 

6

2. งานจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

5

3. งาน IT-โสตทัศนปูกรณ์ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์มีสภาพพร้อม

ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

5

 

 

 

 



 

4. งานอาคาร-พาหนะ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริการด้านอาคาร/สถานที่ 

ยานพาหนะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

5

5. งานสรรหาบุคลากร วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่

กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การดําเนินงาน (O) 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

5

6. งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่กาํหนด/ตําแหน่งงานทีเ่หมาะสม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

การดําเนินงาน (O) 

5

7. งานประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

2. ด้านการรายงาน (R) 

4

8. งานการเงิน/บัญชี 

  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

1. การรายงานทางการเงิน (F) 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

6



 

   
    

9. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง 

(โดยวิธีตกลงราคาเงินนอก

งบประมาณ) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ – การจัดซื้อจัดจ้างเปน็ไป

ตามระเบียบและตรงความต้องการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

4

10. งานควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ 

เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน   

การดําเนินงาน (O) 

8

11. งานจําหน่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ 

เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เส่ือมสภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

9

12. งานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้แผนการเรียนเปน็ไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

12

13. งานจัดทําคําขอตั้งงบ

ประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

6

14. งานจัดทําแผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏิบตัิการประจําป ี

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ

สามารถนําไปสู่การปฏิบติัได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

7



 

15. งานรายงานผลการใช้จ่างบ 

ประมาณและผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ผลการดําเนินงานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

4

16. งานการจดัทําแผนกลยทุธ์

ทางการเงิน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

ของคณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

5

17. งานการจดัทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นปอ

ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถปุระสงค์ที่

กําหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

8

18. งานติดตามและประเมินผล

การปฏิบตัิราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบติั

ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน   

1. การดําเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R) 

 

10

19. งานประกนัคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

อุดมศึกษา

11



 

   
    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

1. การดําเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R)  

3. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ( C )

20. งานการจดัการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทํา

ให้เป้าประสงค์ของแต่ละยทุธศาสตร์สําเร็จ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

9

21. งานผลิตผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารย์และนักวิจยัให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

4

22. งานเผยแพร่ผลงานวิจยั วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์มีการตีพิมพ์

และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

4

23. งานบริการวิชาการแก่สังคม วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการ

ของชุมชนและท้องถิน่ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

8

24. งานศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เปน็ทีรู่้จกัของสังคม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

5

25. งานทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รบัการ

8



 

พัฒนาให้มีทศันคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

26. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกนัคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน    

การดําเนินงาน (O) 

8

 

 

 



 
 สารบัญ  

  หน้า 

คํานํา 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

สารบัญภาพ 

บทที่ 1 บทนํา  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1

 1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาการจัดการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   3

 1.2.1 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 3

 1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 4

 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 5

 1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 5

 1.2.5 พันธกิจ (Mission) 5

 1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 5

 1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 5

 1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 6

 1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 6

 1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 6

 1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 6

 1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 6

 1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 8

 1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)  8

 1.3 ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา 10

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 10

 1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 11

 1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 12

 1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 12

 1.3.5 ข้อมูลการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 13

 1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย 13

 1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 14

 1.3.8 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 14



 

 สารบัญ  

 หน้า

 1.3.9 ข้อมูลบุคลากร 14

 1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

1.3.11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําป ี            

 งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน     

15

16 

 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 22

  2.1 นโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 22

  2.2 วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

23

 

  2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 

24

  2.4 ข้ันตอนการบริหารจัดการความเส่ียงคณะวิทยาการจัดการ  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

26

บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36

ภาคผนวก 56

  ภาคผนวก 1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

                ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ   

58

  ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ 

                 ประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)  

    

62



1 
 

   

บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จําเปน็ การกระจายภารกิจและทรพัยากรให้แก่ท้องถิน่ การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ีตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ีตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรฐั ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 

3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให้

ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเส่ียงการทุจริตเกีย่วกับประโยชน์

ทับซ้อน
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคณุธรรม ช้ันนาํด้านบริหารจัดการ 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2. การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3. ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on  

Suan Sunandha Heritage) 

 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

  1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสขุบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธรุกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภมิู

ปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธรุกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อ

ยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนนุการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ซึง่ชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย์ 

 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพระดับแนวหน้า  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเปน็ศนูย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

 5. เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้ (Knowledge Capita) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครือข่าย  ( Partnership)  
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 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรตันโกสินทร์”   

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเรจ็ที่กําหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสําเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนนัทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนําไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบคุลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนนุการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทกุมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนนุให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
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1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเปน็เอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดบัสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้เปน็ผู้ทีม่ีความรูลึ้กซึ่งในศาสตร์ที่สําเรจ็การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเปน็เพ่ือนร่วมงานทีดี่ 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับทีดี่ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจยัที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการบรูณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึง่ของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นกัศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เปน็ยอมรบัของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการทีเ่ช่ือมโยงกบังานวิจัย และเกิดการบรูณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครฐัและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเปน็สวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเปน็ศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนนุให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเพื่อการอนรุักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้นํายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 15 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2574)  

มาจัดทําเปน็แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังน้ี 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพือ่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

            สังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) สามารถสรปุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กล

ยุทธ ์และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที ่5 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

 เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่

สําหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธํารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู ่ติดตามอย่างต่อเน่ือง เพื่อกํากับติดตามระบบการทํางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนําไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี 

ของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 8 
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จาก รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วย SSRU “KEEP”

Model มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

กําหนดไว้ รายละเอยีดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความย่ังยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม ่

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตยใ์นเชิงการบรหิารงานและวชิาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทํางานอยา่งเต็มกําลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 9 
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1.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา  

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   - แขนงวิชาการตลาด 

   - แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบรกิาร 

   - แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี

5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

    - แขนงวิชาวารสารศาสตร ์

    - แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

    - แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

    - แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

    - แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

507 87 61 655 473 90 59 622 418 66 56 540

2.แขนงวิชาการเงินการ

ธนาคาร 

357 - - 357 332 - - 332 252 - - - 

3.แขนงวิชาการตลาด 472 110 123 705 610 130 104 844 581 80 64 725

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

352 - - 352 325 - - 325 278 - - -

5.แขนงวิชาการจัดการ

ธุรกิจบริการ 

317 68 - 385 291 67 - 358 283 - - - 

6.แขนงวิชาการ

ประกอบการธรุกจิ 

264 15 - 279 272 13 - 285 262 - - -

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

271 99 47 417 241 97 - 338 205 67 - 272 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 

199 - - 199 189 - - 189 153 - - -

9.สาขาวิชาการบัญช ี 493 136 64 693 730 151 83 964 711 100 63 163

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร ์ 189 - - 189 195 - - 195 182 - - -

11.แขนงวิชาการ

ประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์กร 

307 - 6 313 330 - - 330 298 - - - 

12.แขนงวิชาการโฆษณา

และการส่ือสารการตลาด 

254 - 11 265 315 - 3 318 348 - - - 

13.แขนงวิชา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 

421 - 30 451 402 - 46 448 451 - - -

14.แขนงวิชาภาพยนตร์และ

ส่ือดิจิทัล 

624 - 202 826 690 - 168 858 821 - - -

รวมท้ังสิ้น 5,027 515 544 6,086 5,395 548 463 6,406 5,243 362 183 1,700 

 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 

2562

ปีการศึกษา 2563

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 105 26 21 85 22 42 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 102 - - 104 - 63 

3.แขนงวิชาการตลาด 147 23 25 134 51 177 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 88 - - 26 - 78 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 103 21 - 43 16 104 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 64 - - 40 - 56 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 42 - 47 30 84 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 45 - - 2 - 51 

9.สาขาวิชาการบัญชี 107 32 39 102 58 216 

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 41 - - 47 - 37 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธแ์ละการ

สื่อสารองค์กร 

45 - 6 74  51 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสาร

การตลาด 

39 - 21 45 - 55 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 

113 - 62 3 - 97 

14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 120 - 72   101 

รวมทั้งสิ้น 1,209 144 246 1337

    แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

1.3.4   ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 2563 

การมีงานทํา 1148 คน 1013 คน  991 คน 

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่า

ของ ก.พ. 

15,616 บาท 16,911 บาท 15,506 ยาท

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.49 4.56 4.66 

   แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3.5   ข้อมูลการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 

จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 32 67 79 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 36 40 74 

3.แขนงวิชาการตลาด 33 93 106

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 18 48 79 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 32 54 34

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 27 35 30 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 62 40

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 27 31 

9.สาขาวิชาการบัญชี 71 115 139

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 9 22 35 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสาร

องค์กร 

24 33 38 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 24 37 21 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ 47 102 63

14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 27 139 5

รวมทั้งสิ้น 413 874 774 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

1.3.6   ข้อมูลผลงานวิจัย 

จํานวน 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช้ 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศ

ศาสตร์ 

60 36 58 60 36 58 

รวมทั้งสิ้น 60 36 58 60 36 58 
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1.3.7   ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 26 2 1

รวมทั้งสิ้น 26 2 1

 

1.3.8 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 6 5 5

รวมทั้งสิ้น 6 5 5 
 

 

 

1.3.9   ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

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

บริหารธุรกิจ 15 16 - 23 15 16 - 31 15 16 - 31

นิเทศศาสตร์ 2 2 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2

อ่ืนๆ - - - - - - - - - - - -

รวมทั้งสิ้น 17 17 - 34 15 18 - 33 15 18 - 33 
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สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

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

บริหารธุรกิจ 40 21 3 64 36 24 3 63 32 24 5 61

นิเทศศาสตร์ 25 9 - 34 27 9 1 37 25 10 2 37

รวมทั้งสิ้น 65 30 3 98 62 33 4 100 57 34 7 98 
 

 

1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 องค์ประกอบ จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.79 มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด 

ดังนี้ 

 

องค์ 

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ต้องปรบัปรุง 

2.51–3.50 ระดบัพอใช ้

3.51–4.50 ระดับด ี

4.51 – 5.00 ระดบัดีมาก

จํานวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 4 
1.2 , 1.3 

(5.00+3.81) 

1.4 

(5.00)

1.1 

(3.90)
4.43 ระดับดี 

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)

- 
5.00 ระดับดีมาก 

รวม 11 3 6 2   

คะแนนเฉลี่ย 4.60 5.00 4.45 4.79 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี  
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1.3.11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพ่ือให้คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภาย

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ 

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการ ศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 3)  กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหาร

จัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

 1. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายเป็นการดําเนินการที่สําคัญของคณะวิทยาการจัดการ 

โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

 4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ําเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถ

หาวิธีการจัดการกบัความเส่ียงเพื่อป้องกัน

หรือลดความเส่ียงให้อยู่ระดับที่ยอมรบัได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ

การควบคุมและลดระดับความเส่ียงเทียบ 

กับประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่กําหนดขึ้น

ต่อป ี

ร้อยละ 100

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงาน

จะบรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการดําเนินการตาม

จุดควบคุมที่กาํหนด 

ร้อยละ 100
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2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2 จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน ประจํา ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565 

24 ก.ย.-8 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ

ความถูกต้อง พร้อมปรบัแก้ตามข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี) 

24 ก.ย.-8 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

4 เสนอแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ

พิจารณาเหน็ชอบ 

18-29 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเส่ียง และควบคุม

ภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ให้กับกองนโยบายและแผน 

18-29 ต.ค.64 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค.64 – ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

ต.ค.64 – ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

8 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

- รอบ  6 เดือน 14 มี.ค.65
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ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

- รอบ 12 เดือน 12 ก.ย.65

9 

 

  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการสูงสุด

ของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และให้ข้อสงัเกต

และข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.65

- รอบ  12 เดือน ก.ย.65

10 

 

 

  

จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

- รอบ  6 เดือน 14 มี.ค.65

- รอบ 12 เดือน 12 ก.ย.65

11 นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในมาปรับปรุง  

ต.ค.65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการได้ปรบัประยุกต์ใช้ข้ันตอนปฏิบตัิงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

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

Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 

ข้ันตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

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

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรคํานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงสัญญาณบ่งช้ีอันจะนําไปสู่ความเส่ียงที่

โครงการไม่ประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดําเนินการ

วิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ

ทํางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเส่ียงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การ

ร่วมมือกับองค์กรอิสระทําให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนํา

การตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การ

บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
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ที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่กําหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ  

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทํา

นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงานในการวิเคราะห์ความเส่ียงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเส่ียงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิ

บาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน

ร่วม 

4.2 ด้านการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเสีย่งของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเปน็ 3 ด้าน 

5.1 ความเส่ียงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ฎมี ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที ่

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเส่ียง ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในได้กําหนดเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถกําหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในและ
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ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์ สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กําหนดเกณฑ์ใน

เชิงคุณภาพหรือกําหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ

เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเส่ียง  ) Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนําความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการ

ควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ซ่ึงมี

ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น

มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความ

รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเส่ียง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลําดับความเส่ียง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

สําคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ

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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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เส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเส่ียงโดยจัดเรียงตามลําดับ จาก

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเส่ียงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเส่ียงจะต้องมีการกาํหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรบัได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรนุแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซ่ึงจัดแบ่งเปน็ 5 

ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนทีเ่ปน็ 5 ส่วน (5 Quadrant) ซ่ึงใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําได้หลายวิธี และสามารถ

ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเส่ียงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่

จะดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรบีดําเนินการกําจดัความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมไ่ด ้หาทางแก้ไขกําจดัความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได ้เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดบัความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได ้แต่เฝา้ระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องทําอะไร

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16  ความเสี่ยงสูง

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8  ความเสี่ยงน้อย

1 2 3 4  ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
Risk Appetite Boundary
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3.2 การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเส่ียง (Risk Control) คือ การปรับปรุง

ระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ ความเส่ียงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่มน้ี เช่น การ

หยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมทีก่่อให้เกิดความเส่ียงนัน้ การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

โอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ

จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเส่ียงและกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงแล้วจึงดําเนินการกําหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเส่ียงได้ นอกจากน้ียังต้องกําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมท่ีกําหนด

ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การส่ือสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเส่ียงในทุกๆ ข้ันตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการส่ือสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเส่ียงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงโดยการกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ เพือ่ให้

เกิดความมัน่ใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเส่ียงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารการร่าง/พิมพ์ มี

ความถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เปน็ไปตาม

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

1. ด้านการดําเนินงาน (O) 

2. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง (C) 

1) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนออกเลขทีร่ับ-ส่งเอกสารทกุครัง้ ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงานธุรการ) 
2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 

3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) จัดเก็บหนงัสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท

6) จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหาน้อย)

2. งานประชาสัมพันธ ์

วัตถุประสงค์  

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน ส.ค.64 ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ที่กําหนดวัตถุประสงค์ของแผน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมตัิ 

3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ผู้บริหารและ

มหาวิทยาลัยทราบทกุไตรมาส 

ธ.ค.64,มี.ค.65

มิ.ย.65,ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4) สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ทีม่ีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ ม.ค.65,ส.ค.65 ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์) 

5) ประเมินความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรกุของหน่วยงานและรายงานต่อ

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย.65

3. งาน IT-โสตทัศนูปกรณ์ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์มีสภาพพร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 

2. เพื่อให้ระบบเครือข่ายของหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่พร้อมทั้งโปรแกรม

และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในหน่วยงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงาน IT-

โสตทัศนูปกรณ์) 

2) ตรวจเช็คระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ของหน่วยงานให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ

3) มีการปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทนัสมยั ถูกต้อง 

ครบถ้วน อย่างสม่ําเสมอ 

4) ดําเนินการสํารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล และดําเนินการ

แก้ไข/ซ่อมอุปกรณ์นั้นๆ  

5) มีการเกบ็ข้อมูลการแจ้งซ่อมภายในหน่วยงานไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูล

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การบริการด้านอาคาร/สถานที-่

1) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน อาคาร/สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและ

ยานพาหนะของหน่วยงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงาน
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยานพาหนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

มีสภาพพร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

2. ติดตาม/ตรวจสอบ ในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ อาคาร สถานที ่สิ่งอํานวยความ

สะดวกและยานพาหนะภายในหน่วยงาน 

โสตทัศนูปกรณ์) 

 

3. อํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการด้านต่างๆ เช่น การยืมอุปกรณ์ การขอใช้

ห้องเรียน ระบบกล้องวงจรปิด  

4. ตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที ่ยานพาหนะหลังการใช้งานทุก

ครั้ง 

5. จัดเก็บข้อมูล สถิติการขอใช้บริการ การใช้เชื้อเพลิงประจําทกุเดือนเพื่อเปน็

ฐานข้อมูล และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

5. งานบุคลากร 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่

กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้าน 

- การดําเนินงาน (O) 

- การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที ่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตรากําลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่ ต.ค.64-ก.ย.65 หัวหน้า

สํานักงาน

คณบดี/ 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป  

(ส่วนงาน 

ฝ่ายบุคคล) 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ

ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน

4) กําหนดระยะเวลาการรบัสมัคร อย่างน้อย 15 วันทาํการ

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กําหนด

ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

6. งานพัฒนาบุคลากร 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ

ที่กําหนด/ตําแหน่งงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) สํารวจความต้องการ/ความจําเปน็ในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ก.ค.64 ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

 (ส่วนงาน

บุคลากร) 

2) นําความต้อง/ความจําเป็นมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและได้รบัการอนุมตัิจาก

ผู้บริหารระดับสูง 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ต.ค.64-ก.ย.65

4) ติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 

ก.พ.65, ส.ค.65

5) รายงานผลการนํารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มี.ค.65,ก.ย.65

7. งานการประเมินการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติ  

งานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดทําบัญชีรายชื่อสําหรบัการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP รอบที ่1 

ต.ค.64-มี.ค.65 

รอบที ่2  

เม.ย.-ก.ย.65 

หัวหน้าสํานัก 

งานคณบดี 2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน

3) ดําเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมลูในแบบประเมิน

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดําเนินการรบัทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP

8. งานการเงิน/บัญชี 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม 1) รวบรวมโครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายพัสดุ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบการเบิกจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนั 

ทา 

วัตถุประสงค์ด้าน  

- การรายงานทางการเงิน (F) 

- การปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

2) รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วน   และการเงิน 

(ส่วนงาน

การเงิน) 
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เปน็ไปตามระเบียบการเบิกจ่าย

4) จัดทําเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมลูในระบบ 

5) เสนอผู้บริหารอนมุัติการเบิกจ่าย

6) จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายโครงการ

9. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเปน็ไป

ตามระเบียบและตรงความต้องการ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) สํารวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลัง 

และพัสดุ  

(ส่วนงานพัสดุ) 

  

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 ร้านค้าขึ้นไป

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซื้อ-จัดจ้าง

      วงเงินเกิน 10,000 คกก. จํานวน 3 คน 

      วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จํานวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

10. งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

การควบคุมวัสดุ 

1) บันทึกข้อมลูรับเข้าวัสดุทกุครั้ง 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลัง 

และพัสดุ  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

 

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน (ส่วนงานพัสดุ) 

 3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดือนและประจําปีงบประมาณ

การควบคุมครุภัณฑ์ 

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP

ต.ค.64-ก.ย.65

2) เขียนหมายเลขที่ครภุัณฑ์

3) จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครภุัณฑ ์

4) เกบ็รกัษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน

11. งานจําหน่ายพัสดุ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

การจําหน่ายครุภัณฑ์ 

1) สํารวจครภุณัฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็นในการใช้งาน 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายคลัง 

และพัสดุ  

(ส่วนงานพัสดุ) 

 

 2) รายงานบญัชีครุภัณฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็นใน

การใช้งานเพื่อขอจําหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชํารดุ 

สูญหาย 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและกําหนดราคากลางของครุภณัฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ 

ชํารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนมุัติ 

5) ขออนุมัติจาํหน่ายตามระเบียบทีก่ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)

6) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภณัฑ์

การจําหน่ายวัสดุ

1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเป็นในการใช้งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65

2) ขออนุมัติจาํหน่ายตามระเบียบทีก่ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)

3) รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

12. งานหลักสูตรและการสอน 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาว่าด้วยการจัดการศึกษา

1) สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กําหนด พ.ย.-ธ.ค.64

 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคําอธิบาย

รายวิชา 

2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ

 
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ด้รบัความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา

ก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค.65

5) จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที ่1 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

6) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน ก่อน 15 ส.ค.64

ภาคเรียนที ่2

ก่อน 5 ม.ค.65 

7) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กําหนด ภาคเรียนที ่1 

ส.ค.-ธ.ค.64 

ภาคเรียนที ่2  

ม.ค.-พ.ค.65 

8) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ภาคเรียนที ่1 

ธ.ค.64 

ภาคเรียนที ่2  

พ.ค.65 

 

 9) จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนที ่1 

ก่อน 15 ม.ค.65 

ภาคเรียนที ่2 

ก่อน 15 มิ.ย.65  

10) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มิ.ย.61

11) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา ภาคเรียนที ่1 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

พ.ย.64

ภาคเรียนที ่2 

 มี.ค.65 

12) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร ภาคเรียนที ่1 

ธ.ค.64 

ภาคเรียนที ่2  

เม.ย.65 

13. งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้าน  

1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนด เม.ย.-มิ.ย.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

การดําเนินงาน (O) 2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรบั เม.ย.-มิ.ย.64

 

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปใีห้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการ

ประจําป ีให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค.-ส.ค.64

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ี

5)  บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทกุโครงการทีม่ีการจัดสรร

งบประมาณ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก.ย.63

14. งานจัดทําแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจําปี 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ

สามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้  

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค.-พ.ค.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจําป ี

มิ.ย.-ก.ค.64

4) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีต่อคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค.-ก.ย.64

 6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปตี่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

ส.ค.-ก.ย.64  

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจําปใีห้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงานได้รับรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 

 

ต.ค.64

15. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค์   1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการ

พร้อมบนัทึกผลการดําเนินงานของโครงการทีแ่ล้วเสรจ็ 

ต.ค.64-ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล

การดําเนินงานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่าน

ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   

คุณภาพ 

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล

การปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการ 

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ให้

มหาวิทยาลัยทราบทกุเดือน 

16. งานการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้าน 

การดําเนินงาน (O) 

 

 

1) จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส.ค.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน

3) ปรบัปรุง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ

แผน 

ส.ค.64

4) เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปีเสนอผู้บริหารหน่วยงาน/คณะกรรมการ

ประจําคณะ/คณะกรรมการวิทยาลัย/อธิการบด ีพิจารณา 

ก.ย.64

5) จัดส่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ได้รับการอนมุัติไปยังกองนโยบายและแผน

17. งานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนด

1) จัดทําคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มิ.ย.64 ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

ต.ค.64
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไว้  

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง

4) ปรับปรงุ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 

ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

ต.ค.64

5) ปรบัปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการอํานวยการ 

ต.ค.64

6) จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ ที่ได้รับ

อนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน 

 

 7) ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือนต่อกองนโยบายและแผน 

มี.ค.65,ก.ย.65

 
8) สรุปผลผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประจําปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร 

18. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบตัิราชการบรรลุ

ตามเป้าหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน  

1) จัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

ก.ย.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

3) จัดทําปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ

หน่วยงาน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

- การดําเนินงาน (O) 

- การรายงาน (R) 

4) จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบ

ติดตามฯ 

ก.ย.-ต.ค.64

6) ถ่ายทอดตวัชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค.64

  7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 

 8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปีและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 

ต.ค.64-ก.ย.65

 
9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการใน

ระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทกุเดือน 

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิการประจําปีและ

รายงานให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.64,มี.ค.65

มิ.ย.65,ก.ย.65 

19. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

1) ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย 

ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ต.ค.65  

2) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

ธ.ค.64
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

1. การดําเนินงาน (O) 

2. การรายงาน (R)  

3. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน  

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

มี.ค.65

5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อ  

ภาคการศึกษา

ที่ 1 ม.ค.65 

 คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค

การศึกษา 

ภาคการศึกษา

ที่ 2 มิ.ย.65 

 

6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบนัทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ CHE QA online 

มิ.ย.65

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ก.ค.65

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อ

พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ส.ค.65

9) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูล

ผ่านระบบ CHE QA online 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจําหน่วย งานเพื่อพิจารณา

ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

 

ก.ย.65

20. งานการจัดการความรู้ (KM) 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่

สามารถทําให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์

สําเร็จ  

2. เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในและตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

 

1) จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจําปงีบ

ประมาณ 

ส.ค.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อเลือกองค์ความรูท้ีจ่ะ

ดําเนินการ 

3) จัดทํา (ร่าง) แผนการจดัการความรู้ ประจําปงีบประมาณ

4) ปรับปรงุ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหาร 

5) จัดส่งแผนการจัดการความรู้ต่อกองนโยบายและแผน ก.ย.64

6) รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน ต.ค.65-ก.ย.65

7) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

8) สรุปผลการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ ประจําปงีบประมาณ ก.ค.-ก.ย.65
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

9) เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ก.ย.65

21. งานผลิตผลงานวิจัย  

วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารย์และนักวิจยัให้มีความ

เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน 

ส.ค.64 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 2) จัดโครงการพัฒนานกัวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.64-ก.ย.65

  3) อาจารย์ประจําของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั

4) รายงานผลการพัฒนานักวิจยัลงในแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน ธ.ค.64,มี.ค.65

มิ.ย.65,ก.ย.65 

22. งานเผยแพร่งานวิจัย 

วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์มีการตีพิมพ์

และผลงานวิจัยตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

 

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ ม.ค.-มี.ค.65 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนําเสนอและวารสารระดับชาต ิหรือนานาชาติให้

อาจารย์ทุกคนรบัทราบ 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

มิ.ย.65

4) สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งในและภายนอกของอาจารย์

ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

ก.ค.-ก.ย.65

23. งานบริการวิชาการแก่สังคม 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตาม

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) มีส่วนร่วมในการกําหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย 

ก.ค.64 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ  

 
2) สํารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย ส.ค.64

 3) นําผลการสํารวจความต้องการมาจดัทําแผนการบริการวิชาการประจําปแีละ

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

4) จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปแีละแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย 

ก.ย.64

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.64-มี.ค.65

6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.64,มี.ค.65,

มิ.ย.65 

7) ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตวัชี้วัดของโครงการบริการ

วิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจาํคณะ/วิทยาลัยพิจารณา 

ก.ค.-ส.ค.65

8) นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมาพฒันาและปรบัปรุง

ในการทําแผนบริการวิชาการในปีถัดไป 

ส.ค.65

24. งานศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เปน็ทีรู่้จกัของสังคม 

วัตถุประสงค์ด้าน  

1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นในแหล่งเรียนรู้ ต.ค.63 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ/
2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต.ค.64-มี.ค.65

3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

การดําเนินงาน (O) 4) รายงานผลการดําเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.64,มี.ค.65 ฝ่ายวิทย ุ

โทรทศัน์และ

วิทยุกระจาย 

เสียง 

5) นําฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส.ค.65

25. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รบัการ

พัฒนาให้มีทศันคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

ผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค.64

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 2) กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์

ของแผน 

3) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กําหนดวัตถุประสงค์

ของแผน ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ 

4) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์และตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการที่

กําหนดในแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค.64-ก.ค.65

5) รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบตัิการด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 

ม.ค.65,ก.ค.65

6) เผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค.65-ก.ค.65

7) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสํานักศิลปะและ

ก.ค.65
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัฒนธรรม

8) นําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

26. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 

ด้าน) และการประกนัคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ด้าน  

การดําเนินงาน (O) 

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย.65 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาที่ส่งเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู ้

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ 

ผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส.ค.65

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา ส.ค.65-ก.ค.65

5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการครบทกุข้อ

6) นําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป

7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

รอบที ่1 ม.ค.65

รอบที ่2 มิ.ย.65
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 8) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

มิ.ย.65  
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คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
ที่ ๔๐๑/๒๕๖๔ 

    เรื่อง ขอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

          คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสําคัญของ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพ่ือให้
การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๓) กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ ลดระดับความเสี่ยง ลดลงจากเดิมรวมทั้งการประเมิน "คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ 
กําหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่และ ขอ้ ๐๓๗ กําหนดให้ส่วนราชการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิด
การขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมน้ัน 

          เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)  แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปน้ี 
 
๑. คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 ๑.๑  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                         ประธานกรรมการ 
        ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ              รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                กรรมการ 
 ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                               กรรมการ 
 ๑.๕  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                            กรรมการ 
 ๑.๖  รองคณบดีฝ่ายวิจัย                                    กรรมการ 
 ๑.๗  หัวหน้าสาํนักงานคณบดี                           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ดังนี ้
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 ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนและให้คาํปรึกษาแนะนําในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
    ๒.  กํากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 
๒. คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
 ๒.๑  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ           ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา กรรมการ 
 ๒.๓  หัวหน้าสาํนักงานคณบดี                              กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง           กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวสายบัว    นนท์ศิลา           กรรมการ 
 ๒.๖  นายกาญจน์มนัส   หมื่นสังข์           กรรมการ 
 ๒.๗  นายประจวบ   ทอสาร           กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวนัษนันท์   ทิพวัลย์           กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวจารุณี   สนน้อย          กรรมการ 
 ๒.๑๐  นางสาวพัชรี   ทรัพย์ประเสริฐ       กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาววีณา   กันหญีต           กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายวรเชษฐ์   เอ่ียมมั่น           กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวกันยากร   สุจริตเนติการ         กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายสมภพ   บุญคุ้ม          กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวณัฏฐิญา   นุชนาง          กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวเบญจมา    สายวิจิตร          กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวโยษิตา   ดีไพร กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวสุพัสวี   โมรากุล          กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสาวอริสา   สงเคราะห์         กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายจตุพร   ผั้วผดุง          กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายธนกฤต   พิพัฒน์สกุลกมล         กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายพเยาว์   นุ่มเรืองรัน         กรรมการ 
 ๒.๒๓ นายกฤษณ์ปกรณ์   บุญมา          กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางสาวภคพร   เดชอนันต์          กรรมการ 
 ๒.๒๕ นายสุพพัต เสกทวีลาภ กรรมการ 
 ๒.๒๖ นางสาวปาริฉัตร์   จันทร์นวล กรรมการ 
 ๒.๒๗ นางสาวพูลศิริ   พรหมกูล กรรมการ 
 ๒.๒๘ นายฉัตรลิขิต   น่ิมงาม          กรรมการ 
 ๒.๒๙ นายวรวิทย์     คุ้มวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ดังนี ้

 ๑. รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง   ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ ปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคมุได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและครอบคลมุบริบทในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ๕ ด้าน ได้แต่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
 ๓. สื่อสารข้อมลูด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้ภายในหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือ

นําไปสู่การปฏิบัติ
   

 
 ๔. รวบรวมและรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของ       คณะวิทยากร
จัดการ 
 ๕. อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในมอบหมาย 
  
 ทั้งน้ีให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

        สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ   คล้ายสังข์)   

              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน

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