แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คํานํา
คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพื่อให้การดําเนินงานการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินยั ฯ ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จากหลั ก การดั งกล่ าวข้ างต้ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ จึ งได้ ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิท ยาการจัดการ หวังว่าแผนบริห ารความเสี่ ยงและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ
คณะวิทยาการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
12 ตุลาคม 2563

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ตามเงื่ อ นไขของเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ปี
การศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กําหนดให้หน่วยงาน”
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลง” ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น
คณะวิทยาการจัดการ จึ งได้ มี ก ารจัด ทําแผนบริห ารความเสี่ ย ง และแผนการควบคุ ม ภายใน
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ ผ ลการดํ าเนิ น งานของคณะวิท ยาการจัด การ เป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ
เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับประยุกต์ใช้ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการ
ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of
the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความ
เสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยง
ที่ต้องนํามาบริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน 12 ความเสี่ยง และ รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 จํานวนนักศึกษาที่รบั ใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการ
รับที่กําหนดไว้

1.2 ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนด (ความเสี่ยงปี 63)

1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลต่อการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมี
ผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. จัดทําคําสัง่ คณะทํางานติดตามจํานวนนักศึกษาและ
คณะทํางานประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทํา/ปรับหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน
3. ประชุมคณะทํางานและรายงานสรุปผลการติดตามและ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย รอบ 6,9 เดือน
4. นําผลสรุปมาปรับปรุงหรือพัฒนาหาแนวทางที่
เหมาะสมต่อไป
1. จัดทําคําสัง่ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2564
2. จัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ 2564
3. จัดทําปฏิทินและติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2564
4. นําผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการมาปรับ ปรุง/
พัฒนาในปีถดั ไป
1. จัดทําคําสัง่ คณะทํางานด้านการบริการวิชาการ
2. ประชุมคณะ ทํางานเพื่อติดตามเฝ้าระวังวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ ีผลต่อการบริการวิชาการ รอบ
3,6,9,12 เดือน
3. รายงานสรุปผลการติดตามเฝ้าระวังของคณะทํางานฯ
4. นําผลสรุปมาปรับปรุง/พัฒนาหาแนวทางที่เหมาะสม
ต่อไป
1. วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2. กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง
3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานร่วมกันในแต่ละ
ยุทธศาสตร์กบั บุคลากรในหน่วยงาน
4. ประชุมคณะ กรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผน

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน เพื่อติดตามและทบทวน
รอบ 6,9 เดือน

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ 1. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย (ความเสี่ยงปี 63)
คณะเพื่อส่งเสริมให้ทํางานวิจัย
2. มีการสนับสนุนส่งเสริมการทํางานวิจยั และและนําไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีคลินิกวิจัยให้คําปรึกษา
3. ติดตามจํานวนผลงาน วิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่
นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. ประชุมเพือ่ นําผลการติดตามจํานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีทีน่ ําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มาปรับปรุง/พัฒนาให้มีจํานวนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้
2.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
1. จัดทําคําสัง่ ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในการทํากิจกรรม
กฎระเบียบทีก่ ําหนดของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงปี นักศึกษา
63)
2. ประชุมผู้เกีย่ ว ข้องกับการทํากิจกรรมนักศึกษา
3. ติดตามและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการทํากิจกรรมนักศึกษา
4. สรุปและนําผลการทํากิจกรรมนักศึกษามาปรับปรุง /
พัฒนาในปีถดั ไป
2.3 โรคระบาด
1. มีคําสั่งคณะทํางานติดตามเฝ้าระวังโรคระบาด
2. ประชุมคณะทํางานติดตามเฝ้าระวังโรคระบาด
3. ติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาด
4. สรุปและนําผลการเฝ้าระวังราคระบาดมาปรับปรุง/
พัฒนาต่อไป
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงปี 63)
1. มีผ้รู บั ผิดชอบในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกิดไฟฟ้าดับ
2. ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นในคณะฯ
3. ประสานงานและดําเนินงานร่วมกับส่วนงานที่
รับผิดชอบเรือ่ งระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดทําแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
(ความเสี่ยงปี 63)
สารสนเทศ

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
2. ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่
กําหนด
3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเช่น บันทึก
ข้อความระบบ e-office เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. ดําเนินการตามแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มีการดูแลรักษา/ปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มีสภาพที่ใช้งานได้
5. ติดตามและผลประเมินผลความสําเร็จของการป้องกัน
ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุก คาม
ทางระบบเทคโนโลยี
3.4 การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงปี 63)
1. จัดทําแผนป้องและระงับอัคคีภัย
2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ผ่าน
ช่องทาง www. fms.ssru.ac.th
3. บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย
4. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงานตาม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน
5. คณะวิทยาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการทํา
ประกันภัย เพือ่ กระจายหรือโอนความเสีย่ ง
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
1. ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีต่ ้องการแก้ไข
ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ และแจ้งความต้องการไปยังมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงปี 63)
2. กําหนดร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
3. นําเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับใหม่ต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรือคณะกรรม
การปฏิรูปกฎหมาย
4. เผยแพร่/ประกาศระเบียบ ข้อบังคับทีม่ ีการแก้ไขหรือ

ความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 การจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการ
รายเดิม (ความเสี่ยงปี 63)

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ
1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี และนโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบ ปรามทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั บุคลากร
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. กํากับ/ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายที่กําหนดตามแนวทางการบริหารการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 27
งาน รายละเอียดดังนี้
จํานวนกิจกรรม
งาน
วัตถุประสงค์
การควบคุม
1. งานธุรการและสารบรรณ
6
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. ด้านการดําเนินงาน (O)
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (C)
2. งานประชาสัมพันธ์
5
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)

งาน
3. งาน IT-โสตทัศนูปกรณ์

4. งานอาคาร-พาหนะ

5. งานสรรหาบุคลากร

6. งานพัฒนาบุคลากร

7. งานประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์มีสภาพพร้อม
ใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการด้านอาคาร/สถานที่
ยานพาหนะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดําเนินงาน (O)
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ( C )
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กาํ หนด/ตําแหน่งงานทีเ่ หมาะสม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ( C )
2. ด้านการรายงาน (R)

จํานวนกิจกรรม
การควบคุม
5

5

5

5

4

งาน
8. งานการเงิน/บัญชี

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การรายงานทางการเงิน (F)
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ( C )
9. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์
(โดยวิธีตกลงราคาเงินนอก
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ – การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
งบประมาณ)
ตามระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )
10. งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
11. งานจําหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
12. งานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์
เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

จํานวนกิจกรรม
การควบคุม
6

4

8

9

12

งาน
13. งานจัดทําคําขอตั้งงบ
ประมาณ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
14. งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
15. งานรายงานผลการใช้จ่างบ วัตถุประสงค์
ประมาณและผลการดําเนินงาน เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการดําเนินงานมีความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
16. งานการจัดทําแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์
ทางการเงิน
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ของคณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
17. งานการจัดทําแผนบริหาร วัตถุประสงค์
ความเสี่ยงและการควบคุม
เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นปอ
ภายใน
ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กําหนดไว้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
18. งานติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์
การปฏิบตั ิราชการ
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

จํานวนกิจกรรม
การควบคุม
6

7

4

5

8

10

งาน

วัตถุประสงค์

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบตั ิ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดําเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
19. งานประกันคุณภาพการ
วัตถุประสงค์
ศึกษาภายใน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
อุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
1. การดําเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ( C )
20. งานการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทํา
ให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์สําเร็จ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
21. งานผลิตผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจยั ให้มี
ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
22. งานเผยแพร่ผลงานวิจยั
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด

จํานวนกิจกรรม
การควบคุม

11

9

4

4

งาน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
23. งานบริการวิชาการแก่สังคม วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิน่
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
24. งานศูนย์เรียนรู้ส่ชู ุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นทีร่ ู้จกั ของสังคม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
25. งานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัตถุประสงค์
วัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รบั การ
พัฒนาให้มีทศั นคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
26. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา วัตถุประสงค์
นักศึกษา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)
27. งานให้บริการยืม-คืน
วัตถุประสงค์
อุปกรณ์ (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุ
เพื่อให้การบริการยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตามความ
โทรทัศน์)
ต้องการของผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)

จํานวนกิจกรรม
การควบคุม

8

5

8

8

5

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะวิทยาการจัดการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.1 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.13 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development
Goals)
1.3 ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.3.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
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1.3.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญ ญั ติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กําหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัด
ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งชี้ที่
5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 1

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเกี่ยวกับประโยชน์ทบั ซ้อน

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 2

1.2 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.1 โครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายบริหาร

และประกันคุณภาพ

หัวหน้าสํานักงาน

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

และประกันคุณภาพ

บริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

รองคณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

นิเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายกิจการ

หัวหน้าฝ่ายคลัง

งานวิจัยและบริการ

นักศึกษาและ

และพัสดุ

วิชาการ

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายวิทยุ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง

หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด
หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
หัวหน้าแขนงวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 3

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสํานักงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งาน IT/ โสตฯ
1.4 งานอาคารและสถานที่
1.5 งานบุคลากร
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ
1.2 งานพัสดุ

1. ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
1.4 งานการรับนักศึกษาต่อ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 งานผลิตวารสาร
วิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม
1.5 งานศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
1.6 งาน U - Ranking

3. ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสียง
3.1 งานวิทยุโทรทัศน์
3.2 งานวิทยุกระจายเสียง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 4

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารงานและ
สวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนําด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
2. วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรม และองค์ ค วามรู้ ท างธุ ร กิ จ และนิ เทศศาสตร์ สู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ
สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ
SMEs สู่สากล
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและธํ า รงไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ แนวหน้ า ตรงกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมยุ ค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen)
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณ ภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ
SMEs ให้เข้มแข็ง
3. อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาให้ บ ริ ก าร และเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
4. วิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่
ประชาคมอาเซียน และสากล
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน
6. เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capita)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย ( Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ทีว่ ่า “ความเป็นแบบอย่างทีด่ ีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สังคม
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity)
: ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty)
: ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4. P (Professionalism)
: ความเป็นมืออาชีพ
1.2.11 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสําเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อตั ลักษณ์ของความเป็นสวนสุนนั ทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนําไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กบั นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
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3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ทีม่ ีความรูล้ กึ ซึ่งในศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับทีด่ ี สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจยั ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นกั ศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานทีเ่ ป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการทีเ่ ชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

ภาพที่ 3 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รบั การยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นทีย่ อมรับของผู้ใช้บณ
ั ฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจยั เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ท้งั ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่ร้จู ักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุง่ ที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ร้จู ักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยฯ ได้นํายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
มาจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิน่
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
เป้าประสงค์
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
9
19
16
8
14
13

โครงการ/
กิจกรรม
19
13

6

7

8

8

23

40

37

40
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1.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

ภาพที่ 4 ข้อมูลกลุ่มสาขาทีเ่ ปิดสอนปีการศึกษา 2561
จากภาพที่ 4 ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงสาขาวิชาการตลาด 2. แขนงสาขาวิชาการเงินการ
ธนาคาร 3. แขนงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
5. แขนงสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 6. แขนงสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ
35.24 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2. แขนง
วิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสือ่ สารการตลาด 4.
แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 6. แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7. แขนงวิชาภาพ
เคลื่อนไหวและสื่อผสม 8. แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06
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ภาพที่ 5 ข้อมูลกลุ่มสาขาทีเ่ ปิดสอนปีการศึกษา 2562
จากภาพที่ 5 ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5. แขนงวิชาการ
ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน
1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 แขนง
วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นร้อยละ 47.06
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ภาพที่ 6 ข้อมูลกลุ่มสาขาทีเ่ ปิดสอนปีการศึกษา 2563
จากภาพที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5. แขนงวิชาการ
ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน
1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 แขนง
วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นร้อยละ 47.06
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2560

ปกติ พิเศษ
สาขาวิชา
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 426
100
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
361
3.แขนงวิชาการตลาด
470
130
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
341
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
289
67
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
258
23
7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
289
104
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
207
9.สาขาวิชาการบัญชี
508
175
10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์
159
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ 237
สื่อสารองค์กร
12.แขนงวิชาการโฆษณาและการ
211
สื่อสารการตลาด
13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 393
โทรทัศน์
15.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
545
รวมทั้งสิ้น
4,694 599

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

สมทบ

รวม

ปกติ

พิเศษ

สมทบ

รวม

ปกติ

พิเศษ

สมทบ

รวม

70
123
42
148
18

596
361
723
341
356
281
435
207
831
159
255

507
357
472
352
317
264
271
199
493
189
307

87
110
68
15
99
136
-

61
123
47
64
6

655
357
705
352
385
279
417
199
693
189
313

473
332
610
325
291
272
241
189
730
195
330

90
130
67
13
97
151
-

59
104
83
-

622
332
844
325
358
285
338
189
964
195
330

28

239

254

-

11

265

315

-

3

318

142

535

421

-

30

451

402

-

46

448

214
785

759
6,078

624
5,027

515

202
544

826
6,086

690
5,395

548

168
463

858
6,406

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
3.แขนงวิชาการตลาด
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
9.สาขาวิชาการบัญชี
10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร
12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสาร
การตลาด
13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

191

26

21

238

105

26

21

152

ปีการศึกษา
2562
73

180
275
159
127
121
153
74
207
70
62

18
19
17
25
-

24
20
35
13

180
317
159
146
121
190
74
267
70
75

102
147
88
103
64
90
45
107
41
45

23
21
42
32
-

25
39
6

102
195
88
124
64
132
45
178
41
51

97
114
80
14
35
52
36
130
37
54

70

-

17

87

39

-

21

60

20

177

-

55

232

113

-

62

175

48

207
2,073

105

59
244

266
2,422

120
1,209

144

72
246

192
1,599

65
855

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.3.3 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทํา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้นั ต่ําของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.3.4 ข้อมูลผลงานวิจัย
จํานวน
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

2560
91.53
100
4.52

2561
94.80
100
4.49

2562
95.00
100
4.56

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ผลงาน

นําไปใช้

ผลงาน

ผลงาน

นําไปใช้

ผลงาน

60

36

58

60

36

58

60

36

58

60

36

58

1.3.5 ข้อมูลการบริการวิชาการ
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
26
2
1
26
2
1

1.3.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
2562
6
5
5
6
5
5

.
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1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
15 16 - 23 15 16
- 31 15 16
- 31
2
2
4
2
- 2
2
- 2
17
17 - 34 15 18 - 33 15 18 - 33

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน

สายวิชาการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม
40 21 3 64 36 24 3 63 32 24 5
61
25 9 - 34 27 9 1
37 25 10 2 37
65 30 3 98 62 33 4 100 57 34 7 98
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ดํ า เนิ น การตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี
รายละเอียด ดังนี้
องค์
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ประกอบที่ จํานวน
I
P
O
คะแนน 0.01-1.50 ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้
เฉลี่ย เร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก
1.2 , 1.3 , 1.4
1.5 , 1.6
1.1
1
6
3.72
ระดับดี
(5.00+3.49+0) (5.00+5.00) (3.82)
2.2
2.1
2.3
2
3
5.00
ระดับดีมาก
(5.00)
(5.00)
(5.00)
3.1
3
1
5.00
ระดับดีมาก
(5.00)
4.1
4
1
5.00
ระดับดีมาก
(5.00)
5.1 , 5.2
5
2
5.00
ระดับดีมาก
(5.00+5.00)
3.37
5.00
4.41
คะแนนเฉลี่ย
4.41
ระดับดี
ผลการประเมิน

ระดับพอใช้

ระดับดีมาก

ระดับดี
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1.3.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสี่ยง
สูงมาก

2

3

6

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

2

3

6

ระดับความเสี่ยง

20

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

5

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

4

คะแนน (L x I)

คะนน (L x I)

ผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบ
3,6,9 และ
12 เดือน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด มีการ
ปรับเพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ผลกระทบ

เตือนภัย

ผลกระทบ

สัญญาณ
โอกาส

(3) ความ
เสี่ยง

โอกาส

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กําหนด

ลดความ 1. มีคําสั่งและ
คํารับรองการ
เสี่ยง
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

คณะวิทยาการ
จัดการมีคําสั่ง
และคํารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ ประจํา
ปีงบประมาณ
2563
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รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563 บรรลุ
ผลทั้งหมด 24
ตัวชี้วัดจาก
ทั้งหมด 44
ตัวชี้วัดซึ่ง
ตัวชี้วัดที่เหลือ
อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการและ
รายงานต่อไป

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

2. มีการจัดทํา
คู่มือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ 2563
3. มีการจัดทํา
ปฏิทินและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ 2563
4. มีการนําผล
การประเมิน
การปฏิบัติ
ราชการมาปรับ
ปรุง/พัฒนาในปี
ถัดไป

คณะฯ มีการ
จัดทําคู่มือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ 2563
คณะฯ มีปฏิทิน
การดําเนินงาน
และมีติดตาม
ผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจํา
ปีงบประมาณ
2563 ทุกเดือน
คณะมีการนํา
ผลการปฏิบัติ
ราชการมาจัด
ทําแผนปรับ
ปรุง/พัฒนาในปี
ถัดไป
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

4

20

เสี่ยง
สูงมาก

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ลดความ 1. มีการจัด
เสี่ยง
โครงการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ
ให้กับบุคลากร
ในคณะเพื่อ
ส่งเสริมให้
ทํางานวิจัย
2. มีการสนับ
สนุนส่งเสริม
การทํางานวิจัย
และและนําไป
ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยมี
คลีนิควิจัยให้
คําปรึกษา

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

คณะวิทยาการ
จัดการมีการจัด
โครงการอบรม
ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อใช้
ในการยื่นจดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร
คณะวิทยาการ
จัดการมีคลีนิค
วิจัยให้คํา
ปรึกษาแก่
คณาจารย์
นักวิจัย เพื่อ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
ทํางานวิจัย

1. มีการติดตาม
จํานวนผลงาน
วิจัย นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
ที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ของ
หน่วยงาน
ประจําทุกเดือน
2. รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการ ประจํา
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะฯ มีผลการ
ปฏิบัติราชการ
บรรลุตามเป้า
หมายที่วางไว้ท่ี
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3

3

9

ระดับความเสี่ยง

5

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

จํานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
หรือ
เทคโนโลยีที่
นําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ของ
หน่วยงาน
ลดลงจาก
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา

ระดับความเสี่ยง

คะนน (L x I)

การนํา
งานวิจัย
นวัตกรรม
หรือเทคโน
โลยี ไปใช้
ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์มี
น้อย

คะแนน (L x I)

เตือนภัย

ผลกระทบ

สัญญาณ

โอกาส

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(4)

(11) ประเมินหลังควบคุม

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

2.ด้านการปฏิบัติงาน


5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายวิจัย
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

3. มีการติด
ตามจํานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
ที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
4. มีการประชุม
เพื่อนําผลการ
ติดตามจํานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีที่นํา
ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์มา
ปรับปรุง/
พัฒนาให้มี

1. มีรายงาน
การประชุมเพื่อ
สรุปผลการ
ติดตามจํานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีที่
นําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
2. มีการราย
งานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.
2563
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับคะแนน 5
ได้แก่ 1) ร้อยละ
ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองานสร้าง
สรรค์ได้รับการ
นําไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
2) จํานวนผล
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ที่ได้ร่วมมือ
กับภาคอุตสาห
กรรม ภาครัฐ
หรือภาควิชา
การในระดับ

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

จํานวนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

3

3

9

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

เตือนภัย

ผลกระทบ

สัญญาณ
โอกาส

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ชาติหรือ
นานาชาติ

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)


 การจัด
กิจกรรม
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่
กําหนดของ
มหาวิทยาลัย

1. มีข่าวใน
ทางลบหรือ
ข่าวที่ทําให้
เสียภาพ
ลักษณ์ต่อ
หน่วยงานใน
เรื่องเกี่ยวกับ
กิจกรรม
นักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
ของมหา
วิทยาลัย
2. จํานวน

4

5

20

เสี่ยง
สูงมาก

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

ลดความ
เสี่ยงและ
หลีกเลี่ยง
ความ
เสี่ยง

1. มีการจัดทํา
คําสั่งผู้รับผิด
ชอบดูแล
นักศึกษาในการ
ทํากิจกรรม
นักศึกษา

คณะวิทยา
การจัดการ มี
การจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งคณะ
กรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และศิลป
วัฒนธรรม
ประจําปีการ
ศึกษา 2562
เพื่อดําเนินงาน
ด้านกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
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คณะวิทยาการ
จัดการไม่มีข่าว
ในทางลบหรือ
ข่าวที่ทําให้เสีย
ภาพลักษณ์ใน
เรื่องเกี่ยวกับ
กิจกรรม
นักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตามกฎ
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
และกิจกรรม
นักศึกษาเป็นไป
ตามระเบียบ

ความ กํากับดูแล :
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม

กิจกรรม/
จํานวนนัก
ศึกษาที่จัด
กิจกรรม
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
ของมหา
วิทยาลัย

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

2. มีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องกับ
การทํากิจกรรม
นักศึกษา
3. มีการ
ติดตามและเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรม
นักศึกษา
4. มีการสรุป
และนําผลการ
ทํากิจกรรม
นักศึกษามา
ปรับปรุง/
พัฒนาในปี
ถัดไป

มีรายงานการ
ประชุมคณะ
กรรมการ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

คณะฯ โดย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
มีการประชุม
ฝ่ายฯ เพื่อสรุป
ผลและนําผล
การทํากิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ของมหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

2

3

6

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

เตือนภัย

ผลกระทบ

สัญญาณ
โอกาส

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ไปปรับปรุง/
พัฒนาในปี
ถัดไป
 ไฟฟ้าดับ

ไฟฟ้าดับ
มากกว่า 3
ครั้งใน 1
เดือน

4

4

16

ความ
เสี่ยง
สูง

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

ลดความ
เสี่ยงและ
กระจาย
หรือโอน
ความ
เสี่ยง

1. มีผู้รับผิด
ชอบในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ
การเกิดไฟฟ้า
ดับ

2. มีการ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า
เบื้องต้นใน
คณะฯ

คณะฯ มีฝ่าย
อาคารและ
สถานที่ในการ
ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับ
การเกิดไฟฟ้า
ดับ
ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ของ
คณะฯ มีการ
ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าเป็น
ประจําทุกเดือน
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ในรอบ 12
เดือน คณะ
วิทยาการ
จัดการไม่มีเหตุ
ไฟฟ้าดับ

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน
อาคาร
สถานที่)

ระบบข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สูญหาย

5

5

25

ความ
เสี่ยง
สูงมาก

2

4

8

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

3. มีการ
ประสานงาน
และดําเนินงาน
ร่วมกับส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ
เรื่องระบบ
ไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัย
ลดความ 1. คณะ
เสี่ยงและ วิทยาการ
กระจาย จัดการมีการ
หรือโอน จัดทําแผนป้อง
ความ กันภัยคุกคาม
เสี่ยง
ทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

2

4

8

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

เตือนภัย

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

 ภัยคุกคาม
ทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ความเสี่ยง
เดิม ปี 62)

สัญญาณ
โอกาส

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

คณะฯ มีการ
ประสานงาน
ดําเนินงานร่วม
กับส่วนงานที่
รับผิดชอบเรื่อง
ระบบไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัย
คณะฯ มีแผน
ป้องกันภัยคุก
คามทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ในรอบ 12 เดือน
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ไม่มีการสูญหาย

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงานศูนย์
คอมพิวเตอร์)

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

2. ศูนย์คอมพิว
เตอร์ของคณะ
วิทยาการ
จัดการ มีการ
ประชาสัมพันธ์
และสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การภัยคุกคาม
ทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
แผนที่กําหนด

ศูนย์คอมพิว
เตอร์ของคณะ
วิทยาการจัด
การ มีการ
ประชาสัมพันธ์
และสร้างความ
รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการภัย
คุกคามทาง
ระบบเทคโนโล
ยีสารสนเทศ
ผ่านบันทึกข้อ
ความ (ระบบ
e-office)
และเว็บไซต์
คณะวิทยาการ
จัดการ
www.fms.ssru.
ac.th
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

3. มีการเผย
แพร่ข้อมูลเกี่ยว
กับการป้องกัน
ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโน
โลยีสารสนเทศ
ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ
เช่น บันทึกข้อ
ความระบบ eoffice เว็บไซต์
ของหน่วยงาน
4. มีการดําเนิน
การตามแผน
ป้องกันภัยคุก
คามทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น
มีการดูแลรักษา

ผลการดําเนิน
งานตามแผน
ป้องกันภัยคุก
คามทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

/ปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มี
สภาพทีใ่ ช้งาน
ได้
5. มีการ
ติดตาม และผล
ประเมินผล
ความสําเร็จ
ของการป้องกัน
ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโน
โลยีสารสนเทศ
6. มีการนําผล
การประเมินมา
ปรับปรุงแผน
ป้องกันภัยคุก
คามทางระบบ
เทคโนโลยี

ฝ่ายอาคารและ
สถานที่ของ
คณะฯ มีการ
ประชุมและ
สรุปผลการ
ป้องกันภัยคุก
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

3

3

9

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

เตือนภัย

ผลกระทบ

สัญญาณ
โอกาส

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

คามทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อนําผลมา
ปรับปรุง /
พัฒนาในปี
ถัดไป
 การเกิดเหตุ
อัคคีภัย

มีการเกิดเหตุ
อัคคีภัย
มากกว่า 1
ครั้ง/ปี

4

4

16

ความ
เสี่ยง
สูง

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

ลดความ
เสี่ยงและ
กระจาย
ความ
เสี่ยงหรือ
โอน
ความ
เสี่ยง

1. คณะ
วิทยาการ
จัดการมีการ
จัดทําแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

คณะวิทยาการ
จัดการมีแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
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ในรอบ 12 เดือน
คณะวิทยาการ
จัดการไม่มีเหตุ
อัคคีภัย และ
บุคลากรใน
คณะฯ มีการเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามแผนป้อง
กันและระงับ
อัคคีภัยกับทาง

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน
อาคาร
สถานที่)

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

2. มีการสื่อสาร
และเผยแพร่
ผ่านช่องทาง
www.fms.ssru.
ac.th

มีการประชา
สัมพันธ์แผน
ป้องและระงับ
อัคคีภัย ทาง
เว็บไซต์ www.
fms.ssru.ac.th

3. บุคลากรของ
คณะฯ เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
แผนป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยของ
มหาวิทยาลัย

บุคลากรของ
คณะฯ เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
แผนป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยของ
มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์
2563
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

4. มีการติดตาม
และประเมินผล
ความสําเร็จ
การดําเนินงาน
ตามแผนป้อง
กันและระงับ
อัคคีภัยของ
หน่วยงาน

คณะวิทยาการ
จัดการมีการ
ประเมินผล
ความสําเร็จ
การการดําเนิน
งานตามแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

5. คณะ
วิทยาการ
จัดการ โดย
มหาวิทยาลัยฯ
มีการทํา
ประกันภัย เพื่อ
กระจายหรือ
โอนความเสี่ยง

คณะวิทยาการ
จัดการ โดย
มหาวิทยาลัยฯ
มีการทํา
ประกันภัย เพื่อ
กระจายหรือ
โอนความเสี่ยง
ของหน่วยงาน
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

3

6

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

3

2

6

ระดับความเสี่ยง

2

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ความ
เสี่ยง
สูงมาก

ระดับความเสี่ยง

20

คะแนน (L x I)

5

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

เตือนภัย

คะนน (L x I)

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

โอกาส

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การเปลี่ยน
แปลงกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติ
งานของมหา
วิทยาลัย

มีการเปลี่ยน 4
แปลงกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกใน
รอบ 1 ปี ที่มี
ผลต่อการ
ปฏิบัติงานของ
มหา วิทยาลัย

ลดความ
เสี่ยงและ
กระจาย
ความ
เสี่ยงหรือ
โอน
ความ
เสี่ยง

1. คณะวิทยา
การจัดการมี
การตรวจสอบ
ระเบียบ ข้อ
บังคับที่ต้องการ
แก้ไข และแจ้ง
ความต้องการ
ไปยังมหา
วิทยาลัย

1. บันทึก
ข้อความแจ้ง
ระเบียบและ
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา
2. ระบบ
e-office และ
เว็บไซต์ www.
2. มีการกําหนด fms.ssru.ac.th
ร่างประกาศ
ระเบียบ ข้อ
บังคับร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
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คณะวิทยาการ
จัดการมีการ
ปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
และเผยแพร่/
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับให้กับ
บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลังและ
พัสดุ (ส่วน
งานการเงิน)

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

3.นําเสนอ
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ ฉบับ
ใหม่ต่อคณะ
กรรมการบริหา
รมหาวิทยาลัย
(กบม.) หรือ
คณะ กรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
พร้อมทั้งนําไป
ปฏิบัติ
4. เผยแพร่/
ประกาศระเบียบ
ข้อบังคับที่มีการ
แก้ไขหรือเปลี่ยน
แปลงให้กับ
บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

3

6

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ลดความ 1. คณะวิทยา
เสี่ยง
การจัดการมี
การกําหนด
นโยบายการ
กํากับดูแลองค์
กรที่ดี และ
นโยบายด้าน
การป้องกันและ
ปราบปราม
ทุจริต ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. มีการประชา
สัมพันธ์/สร้าง
ความรู้ความ
เข้า ใจให้กับ

คณะวิทยาการ
จัดการมีการ
กําหนดนโยบาย
การกํากับดูแล
องค์กรที่ดี และ
นโยบายด้าน
การป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริต ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563

มีการประชา
สัมพันธ์/สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

คณะวิทยาการ
จัดการไม่มีข้อ
ร้องเรียนใน
เรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีการ
ผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการ
รายเดิม ในรอบ
1 ปี

2

3

6

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

2

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
 การจัดจ้างที่ มีข้อร้องเรียน 4 4 16 ความ
เสี่ยง
มีความผูก
ในเรื่องการ
ขาดกับผู้
จัดซื้อ จัดจ้าง
สูง
ประกอบการ ที่มีการผูก
รายเดิม
ขาดกับผู้
ประกอบการ
รายเดิม ใน
รอบ 1 ปี

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ความ ผู้กํากับดูแล:
เสี่ยงปาน รองคณบดี
กลาง ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลังและ
พัสดุ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

บุคลากรใน
บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ หน่วยงานทราบ
3. มีการกํากับ/
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายที่
กําหนดตาแนว
ทางการบริหาร
การดําเนินงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
10 ประการ

คณะฯ มีการ
ติดตามเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่น วิธี
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป
e-bidding
รวมทั้งมีการ
กํากับ/ติดตาม
และประมวลผล
การดําเนินงาน
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(8) กิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ตามนโยบายที่
กําหนดตาม
แนวทางการ
บริหารการ
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมา
ภิบาล 10
ประการ
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(10) ผลลัพธ์
ที่ได้

ระดับความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(11) ประเมินหลังควบคุม

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

โอกาส

เตือนภัย

ระดับความเสี่ยง

สัญญาณ
ผลกระทบ

(3) ความ
เสี่ยง

คะนน (L x I)

(4)

(9) คําอธิบาย
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
การจัดการ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัยฯ

1) ให้การศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(10) ผู้กํากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการ ศึกษา
ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาการจัดการจึงกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการดําเนินการที่สําคัญของคณะวิทยาการ
จัดการ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่
ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอย่าง
เหมาะสม สม่ําเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ
และค่าเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อให้ การดําเนิ นงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์
ตั ว ชี้ วัด ความสํ าเร็ จ และค่ าเป้ า หมายของแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
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วัตถุประสงค์

1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับทีย่ อมรับได้
2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดําเนินงานจะบรรลุ ผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ

ร้อยละ 100

การควบคุมและลดระดับความเสี่ยง
เทียบ กับประเด็นความเสีย่ งทั้งหมดที่
กําหนดขึ้นต่อปี

2.1 ร้อยละของงานที่มีการดําเนินการ

ร้อยละ 100

ตามจุดควบคุมที่กําหนด
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2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.63
ฝ่ายแผนงานและประกัน
1
เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
คุณภาพ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
6-16 ต.ค.63
ฝ่ายแผนงานและประกัน
2 จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
คุณภาพ
ควบคุมภายใน ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
3

จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน
(ถ้ามี)

19-22 ต.ค.62

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

4

เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ต่อคณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงานเพือ่
พิจารณาเห็นชอบ

26-30 ต.ค.63

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

5

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้กบั กองนโยบายและแผน

ต.ค.63

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

6

เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63 – ก.ย.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

7

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค.63 – ก.ย.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
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ลําดับ
กิจกรรม
8 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการ
สูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา และให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
10 จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับกอง
นโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
11 นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมาปรับปรุง

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

15 มี.ค.64
15 ก.ย.64
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

มี.ค.64
ก.ย.64
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

15 มี.ค.64
15 ก.ย.64
ต.ค.64

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คณ ะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ั น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลัก การของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน วิชาชีพ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้
นําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ
โครงการ โดยควรคํานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ
นํ าไปสู่ ค วามเสี่ ย งที่ โครงการไม่ ป ระสบความสํ าเร็จ โดยดู ท้ั งปั จ จั ย ภายในและปั จ จัย ภายนอกเป็ น
ส่วนประกอบในการดําเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปั จจัยภายใน หมายถึ ง ความเสี่ยงที่ สามารถควบคุม ได้ โดยองค์ ก ร เช่น กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทํางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ วิ สั ย ทั ศ น์ การกํ าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ข าดการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาค
ประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทําให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
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ขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
องค์กรทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้าน
การเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ โดยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย ง
เนื่ อ งจากความไม่ ชัดเจน ความไม่ทั น สมั ย หรือ ความไม่ ค รอบคลุ ม ของนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญ ญา การร่างสัญ ญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงานในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิ จารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนําแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสีย่ งของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญ าต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้นั ตอน ดังนี้
2.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ทีจ่ ะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
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และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้
กําหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกําหนดได้ท้ังเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มี
ตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณ ภาพหรือกําหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท
ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กําหนดเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย และน้อยมาก ดังตาราง
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้
สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้นั ตอนดําเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะ
เกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
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2.4 การวิเคราะห์ ระดั บความเสี่ยง เมื่อพิ จารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุ การณ์
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่สําคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิ จ ารณาจัด ระดั บ ความสําคัญ จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ
ความเสี่ ย ง = โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ x ความรุน แรงของเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
ความหมาย
20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดําเนินการกําจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกําจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ เริม่ หาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงน้อย
ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทําอะไร
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ระดับผลกรทบความรุนแรง
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ความเสี่ยงน้อยมาก
Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําได้หลายวิธี
และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็
ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือก
หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง
และไม่ค้มุ ค่าที่จะดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ย ง (Risk Reduction) หรือควบคุม ความเสี่ ยง (Risk Control) คื อ การ
ปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้
เช่น การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ย ง (Risk Spreading) คื อ ความเสี่ ย งที่
สามารถโอนไปให้ ผู้อื่น ได้ เช่น การทํ าประกัน ภั ย/ประกัน ทรัพ ย์สินกั บบริษั ท ประกัน การจ้ างบุคคล
ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้น
เมื่ อได้ ป ระเมิ น ความเสี่ยงและกําหนดกลยุท ธ์ ในการจัด การความเสี่ ยงแล้วจึ งดํ าเนิ น การ
กําหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรม
เดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกําหนดระยะเวลาที่ใช้ใน
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การดําเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ได้ โดยกิจกรรมที่กําหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง
และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้
เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย
ผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลกระทบ

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค.63ธ.ค.63

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร /รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป (ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์)
และฝ่ายบริการ
การศึกษา

1.ด้านกลยุทธ์
     จํานวนนักศึกษาที่รับ
ใหม่ไม่เป็นไปตามแผน
การรับที่กําหนดไว้

4
1. จํานวนนักศึกษาในบาง
สาขายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
2. แนวโน้มจํานวนประชากร
วัยอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยลดลง ทําให้อัตราการ
เกิดลดลง อัตราประชา กร
ในวัยเรียนลดลง และมีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)
3. หลักสูตรยังไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน
และตลาด แรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะ

3

12 ความเสี่ยง
สูง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดความ
เสี่ยง

1. จัดทําคําสั่ง
คณะทํางานติดตาม
จํานวนนักศึกษาและ
คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทํา/ปรับ
หลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาด
แรงงาน
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ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

ผลกระทบ

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ทําให้การเข้าถึงข้อมูลไม่
ครบมีผลต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับ
เลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า
6. สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศมีการ
แข่งขันกันมากขึน้ (T:61)
 1.2 ผลการปฏิบตั ิ
ราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด
(ความเสี่ยงปี 63)
   

3
1. นโยบายของผูบ้ ริหารมี
การเปลี่ยนแปลง
2. การกําหนดค่าเป้าหมายที่
สูงเกินกว่าความสามารถ
ของหน่วยงาน
3. งบประมาณมีการเปลี่ยน
แปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

4

12 ความเสี่ยง 3
สูงมาก

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดความ
เสี่ยง
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(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

3. ประชุมคณะ
ทํางานและรายงาน
สรุปผลการติดตาม
และประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย รอบ
6,9 เดือน
4. นําผลสรุปมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา
หาแนวทางที่
เหมาะสมต่อไป

ต.ค.63ก.ย.64

1. จัดทําคําสั่งและ
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

ต.ค.63

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน



   

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

2. จัดทําคู่มือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ 2564
3. จัดทําปฏิทินและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ
ประมาณ 2564
4. นําผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิ
ราชการมาปรับ
ปรุง/พัฒนาในปี
ถัดไป

ดําเนินงานได้
4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรค
ระบาด ชุมนุมประท้วง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
5. ผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี 2563 รอบ 11
เดือน พบว่า มีตวั ชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมายจํานวน 45
ตัวชี้วัด จากตัวชีว้ ัดทั้งหมด
61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
73.77
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(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ
ต.ค.พ.ย.63

ต.ค.63 –
ก.ย.64

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ
คุณภาพ

ระดับความเสี่ยง

12 ความเสี่ยง
สูง

คะแนน (L x I)

4

ระดับความเสี่ยง

3

ผลกระทบ

การปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาล

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

1.3 การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการ
ดําเนินงานด้านการ
บริการวิชาการ

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส



4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง
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(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง
ลดความ
เสี่ยง
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

1. จัดทําคําสั่ง
คณะทํางานด้านการ
บริการวิชาการ

ต.ค.-ธ.ค.
63

2. ประชุมคณะ
ทํางานเพื่อติดตาม
เฝ้าระวังวิเคราะห์
สภาพ แวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อ
การบริการวิชาการ
รอบ 3,6,9,12 เดือน
3. รายงานสรุปผล
การติดตามเฝ้าระวัง
ของคณะทํางานฯ

ต.ค.63ก.ย.64

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

4. นําผลสรุปมา
ปรับปรุง/พัฒนาหา
แนวทางที่เหมาะสม
ต่อไป
1.4 การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์

1. การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของรัฐบาล ในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้าน
การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านการ

3

4

12 ความเสี่ยง
สูง

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดความ
เสี่ยง
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1. วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ก.ค.-ส.ค.
63

2. กําหนดยุทธ
ศาสตร์และกลยุทธ์
เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ส.ค.63

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ



2.ด้านการปฏิบตั ิงาน
     2.1 การนํางานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

3. ชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงานร่วม
กันในแต่ละยุทธ
ศาสตร์กับบุคลากร
ในหน่วยงาน
4. ประชุมคณะ
กรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการประจําปี
ของหน่วยงาน เพื่อ
ติดตามและทบทวน
รอบ 6,9 เดือน

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
2. ผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี 2563 รอบ 11
เดือน พบว่า มีตวั ชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมายจํานวน 39
ตัวชี้วัด จากตัวชีว้ ัดทั้งหมด
42 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
92.85

1. อาจารย์ไม่ได้ดําเนินการ
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยกับเครือข่าย หน่วย

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

3

4

12 ความเสี่ยง 3
สูง

3

9 ความเสี่ยง ลดความ
ปานกลาง
เสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. จัดโครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรใน
คณะ เพื่อส่งเสริมให้
ทํางานวิจัย

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ก.ย.63

มี.ค.64,
มิ.ย.64

ต.ค.63ก.ย.64

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

งานภาครัฐ อุตสาหกรรม
หรือภาค เอกชนยังมีน้อย
3. การให้ความสําคัญและ
ประสิทธิภาพการทํางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมของ
อาจารย์ยงั มีน้อย
4. ขาดการสังเคราะห์
งานวิจยั เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

2. สนับสนุนส่งเสริม
การทํางานวิจยั และ
และนําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยมีคลีนิค
วิจัยให้คํา ปรึกษา

3. ติดตามจํานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค.63ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

     2.2 การจัดกิจกรรม
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่กําหนด
ของมหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยงปี 63)

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะ
หรือมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอก
สถานที่และไม่มอี าจารย์
ควบคุมดูแล

3

4

12 ความเสี่ยง
สูง

3

3

9

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

4. ประชุมเพื่อนําผล
การติดตามจํานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์มาปรับปรุง/
พัฒนาให้มีจาํ นวน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้
ลดความ 1. จัดทําคําสั่ง
เสี่ยงและ ผู้รับผิดชอบดูแล
หลีกเลี่ยง นักศึกษาในการทํา
ความเสี่ยง กิจกรรมนักศึกษา
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค.63ก.ย.64

ต.ค.63ก.ย.64

กํากับดูแล :
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

    

 2.3 โรคระบาด

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

2. ประชุมผู้เกี่ยว
ข้องกับการทํา
กิจกรรมนักศึกษา
3. ติดตามและเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมนักศึกษา

มีการแพร่ระบาด และพบว่า
มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็น
บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

3

4

12 ความเสี่ยง
สูง

3

3

9

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดความ
เสี่ยง

4. สรุปและนําผล
การทํากิจกรรม
นักศึกษามาปรับปรุง
/พัฒนาในปีถัดไป
1. มีคําสัง่ คณะ
ทํางานติดตามเฝ้า
ระวังโรคระบาด
2. ประชุมคณะ
ทํางานติดตามเฝ้า
ระวังโรคระบาด
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค.63ก.ย.64

ต.ค.ธ.ค.63
ต.ค.63ก.ย.64

กํากับดูแล :
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

3. ติดตามและเฝ้า
ระวังโรคระบาด

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค.63ก.ย.64

4. สรุปและนําผล
การเฝ้าระวังราคระ
บาดมาปรับปรุง/
พัฒนาต่อไป
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 3.1 ไฟฟ้าดับ (ความ
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจ 3
เสี่ยงเดิม ปี 63)
เกิดจากฝนตก พายุคะนอง
ฟ้าผ่าลงสายหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า ไฟป่า
2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดไฟฟ้าในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้น
ไปบนเสาไฟฟ้า และสาย
ไฟฟ้า แมวหรือตุก๊ แกปีนขึ้น
สู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หรือ
นกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิด

4

12 ความเสี่ยง
สูง

3

3

9 ความเสี่ยง ลดความ
ปานกลาง เสี่ยงและ
กระจาย
หรือโอน
ความ
เสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีผู้รับผิดชอบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดไฟฟ้าดับ
2. ติดตามตรวจ
สอบระบบไฟฟ้า
เบื้องต้นในคณะฯ
3. ประสานงานและ
ดําเนินงานร่วมกับ
ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
เรื่องระบบไฟฟ้าของ
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ต.ค.63ก.ย.64

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหาร งาน
ทั่วไป (ส่วนงาน
อาคารสถานที่)



3.2 ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ความ
เสี่ยงเดิม ปี 63)

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหล
ผ่านตัวนกลงสูด่ นิ ส่งผลให้
อุปกรณ์ป้องทํางาน ทําให้
ไฟดับ
3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิต
ไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์
ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง
การลัดวงจรของระบบส่ง
ไฟฟ้าต้นไม้ทข่ี ึ้นขนานอยู่กับ
แนวสายไฟฟ้า ไปแตะ
สายไฟฟ้า
กระบวนการจัดการการ
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
ครอบคลุมกับภัยคุกคามที่
อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ไี ม่
ครอบคลุม, อุปกรณ์ที่ไม่

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

มหาวิทยาลัย

4

3

12 ความเสี่ยง
สูง

2

4

8 ความเสี่ยง ลดความ
ปานกลาง เสี่ยงและ
กระจาย
หรือ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. จัดทําแผนป้องกัน
ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ

ต.ค.63

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงานศูนย์

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

ทันสมัย, การเกิด
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่
ใช้งาน,การบํารุงรักษา
อุปกรณ์ เป็นต้น

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

2. ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแผน
ที่กําหนด
3. เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการป้อง
กันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านช่อง
ทางสื่อสารต่างๆ
เช่น บันทึกข้อความ
ระบบ e-office
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ
ต.ค.ธ.ค.63

ต.ค.63 –
ก.ย.64

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ
คอมพิวเตอร์

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

4. ดําเนินการตาม
แผนป้องกันภัย
คุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสน
เทศ เช่นมีการดูแล
รักษา/ปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มีสภาพที่
ใช้งานได้
5. ติดตาม และผล
ประเมินผลความ
สําเร็จของการป้อง
กันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ
ต.ค.63–
ก.ย.64

ม.ค.ก.ย.64

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ



3.3 การเกิดเหตุ
อัคคีภัย (ความเสี่ยง
เดิม ปี 63)

1. อาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเก่า
ระบบไฟฟ้าอาจมีการชํารุด
หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
2. ไม่มีมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิด
จุดที่เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อต
หรือลัดวงจร

4

3

12 ความเสี่ยง
สูง

3

3

9

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

6. นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
แผนป้องกันภัย
คุกคามทางระบบ
เทคโนโลยี
1. จัดทําแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

ลดความ
เสี่ยงและ
กระจาย
2. สื่อสารและ
ความเสี่ยง
เผยแพร่ผ่านช่องทาง
หรือโอน
www.fms.ssru.ac.th
ความเสี่ยง
3. ติดตาม และ
ประเมินผลความ
สําเร็จการดําเนิน
งานตามแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ของหน่วยงาน
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ก.ย.64

ต.ค.63
พ.ย.ธ.ค.63

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป (ส่วนงาน
อาคาร สถานที่)

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

5. คณะวิทยาการ
จัดการ โดย
มหาวิทยาลัยฯ มี
การทําประกันภัย
เพื่อกระจายหรือ
โอนความเสี่ยง
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 4.1 การเปลีย่ นแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วย
งานภาย นอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย (ความ
เสี่ยงปี 63)

มีกฎระเบียบรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดําเนินงานและการ
แจ้งกําหนดการต่างๆ
ของสป.อว มีการเปลี่ยน
แปลงเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
- การปรับเปลีย่ นกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ ทําให้
นโยบายการบริหารของรัฐ

4

3

12 ความเสี่ยง
สูง

2

3

6

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดความ
เสี่ยงและ
กระจาย
ความเสี่ยง
หรือโอน
ความเสี่ยง

หน้า 61

1. ตรวจสอบ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
ต้องการแก้ไข และ
แจ้งความต้องการไป
ยังมหาวิทยาลัย
2. กําหนดร่าง
ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

ต.ค.63ก.ย.64

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลัง

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้
(T:60)

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

3.นําเสนอประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ฉบับใหม่ต่อคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
(กบม.) หรือคณะ
กรรม การปฏิรูป
กฎหมาย พร้อมทั้ง
นําไปปฏิบัติ
4. เผยแพร่/ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
มีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงให้กับ
บุคลากรในหน่วย
งานทราบ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ
และพัสดุ
(ส่วนงาน
การเงิน)

ผลกระทบ

คะแนน (L x I)

ระดับความเสี่ยง

4

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

3

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

2

3

6

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค.63ก.ย.64

ผู้กํากับดูแล:
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายคลัง
และพัสดุ
(ส่วนงานพัสดุ)

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อาํ นาจและตําแหน่งหน้าที
่
     การจัดจ้างทีม่ ีความ
ผูกขาดกับผู้ประกอบ
การรายเดิม

มีข้อร้องเรียนในเรื่องการ
จัดซื้อ จัดจ้างที่มกี ารผูกขาด
กับผู้ ประกอบการรายเดิม
ในรอบ 1 ปี

12 ความเสี่ยง
สูง

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลดความ
เสี่ยง

หน้า 63

1. กําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลองค์
กรที่ดี และนโยบาย
ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
2. มีการประชา
สัมพันธ์/สร้าง
ความรู้ความเข้า ใจ
ให้กับบุคลากรใน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ระดับความเสี่ยง

คะแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4) สัญญาณ
เตือนภัย

คะแนน (L x I)

(3) ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ
5) บริหารจัดการและ
อื่นๆ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสีย่ ง

3. กํากับ/ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายที่กําหนด
ตามแนวทางการ
บริหารการดําเนิน
งานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10
ประการ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(9)
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

(10)
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับ
ผิดชอบ


งาน/วัตถุประสงค์

บทที่ 4
การควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมการควบคุม

1. งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารการร่าง/พิมพ์ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้าน
1. ด้านการดําเนินงาน (O)
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)

1) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนออกเลขทีร่ ับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงานธุรการ)

ส.ค.63

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์)

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด
3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง
5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท
6) จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหาน้อย)

2. งานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน

2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ที่กําหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมตั ิ
3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ผ้บู ริหารและ ธ.ค.63,มี.ค.64
มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
มิ.ย.64,ก.ย.64
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ม.ค.64,ส.ค.64

4) สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ทีม่ ีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ

3. งาน IT-โสตทัศนูปกรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
2. เพื่อให้ระบบเครือข่ายของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์)

5) ประเมินความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อ
ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ

ก.ย.64

1) ตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่พร้อมทั้งโปรแกรม
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในหน่วยงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
2) ตรวจเช็คระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ
3) มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างสม่ําเสมอ
4) ดําเนินการสํารองข้อมูลไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล และดําเนินการ
แก้ไข/ซ่อมอุปกรณ์น้นั ๆ
5) มีการเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมภายในหน่วยงานไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูล

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน ITโสตทัศนูปกรณ์)

1) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน อาคาร/สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
ยานพาหนะของหน่วยงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการด้านอาคาร/สถานที-่

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ยานพาหนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2. เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
มีสภาพพร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

2. ติดตาม/ตรวจสอบ ในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและยานพาหนะภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
โสตทัศนูปกรณ์)

3. อํานวยความสะดวกแก่ผ้ขู อใช้บริการด้านต่างๆ เช่น การยืมอุปกรณ์ การขอใช้
ห้องเรียน ระบบกล้องวงจรปิด
4. ตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะหลังการใช้งานทุก
ครั้ง
5. จัดเก็บข้อมูล สถิติการขอใช้บริการ การใช้เชื้อเพลิงประจําทุกเดือนเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และรายงานผลต่อผู้บริหาร

5. งานบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้าน
- การดําเนินงาน (O)
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

1) ตรวจสอบอัตรากําลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่

ต.ค.63-ก.ย.64

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน
4) กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทําการ
5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กําหนด
ในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หัวหน้า
สํานักงาน
คณบดี/
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน
ฝ่ายบุคคล)

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
(ส่วนงาน
บุคลากร)

6. งานพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ
ที่กําหนด/ตําแหน่งงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1) สํารวจความต้องการ/ความจําเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร
2) นําความต้อง/ความจําเป็นมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและได้รบั การอนุมตั ิจาก
ผู้บริหารระดับสูง
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด

ต.ค.63-ก.ย.64

4) ติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
5) รายงานผลการนํารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ก.พ.64, ส.ค.64

1) จัดทําบัญชีรายชื่อสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในระบบ ERP

รอบที่ 1
ต.ค.63-มี.ค.64
รอบที่ 2
เม.ย.-ก.ย.64

มี.ค.64,ก.ย.64

7. งานการประเมินการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติ
งานเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้าน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน
3) ดําเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดําเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หัวหน้าสํานัก
งานคณบดี

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายพัสดุ
และการเงิน
(ส่วนงาน
การเงิน)

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายคลัง
และพัสดุ
(ส่วนงานพัสดุ)

8. งานการเงิน/บัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา
วัตถุประสงค์ด้าน
- การรายงานทางการเงิน (F)
- การปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

1) รวบรวมโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
2) รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
4) จัดทําเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ
5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย
6) จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายโครงการ

9. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้าน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

1) สํารวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน
2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 ร้านค้าขึ้นไป
3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วงเงินเกิน 10,000 คกก. จํานวน 3 คน
วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จํานวน 1 คน
4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายคลัง
และพัสดุ
(ส่วนงานพัสดุ)

10. งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การควบคุมวัสดุ
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทกุ ครั้ง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดือนและประจําปีงบประมาณ

ต.ค.63-ก.ย.64

การควบคุมครุภัณฑ์
1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์
3) จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
11. งานจําหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

การจําหน่ายครุภัณฑ์
1) สํารวจครุภณ
ั ฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็นในการใช้งาน
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ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายคลัง
และพัสดุ
(ส่วนงานพัสดุ)

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็นใน
การใช้งานเพือ่ ขอจําหน่ายให้กบั มหาวิทยาลัย
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชํารุด
สูญหาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและกําหนดราคากลางของครุภณ
ั ฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ
ชํารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
5) ขออนุมัติจาํ หน่ายตามระเบียบทีก่ ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
6) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภณ
ั ฑ์
การจําหน่ายวัสดุ
1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเป็นในการใช้งาน
2) ขออนุมัติจาํ หน่ายตามระเบียบทีก่ ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)

ต.ค.63-ก.ย.64

3) รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
12. งานหลักสูตรและการสอน
1) สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กําหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคําอธิบาย
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน รายวิชา
ทาว่าด้วยการจัดการศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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พ.ย.-ธ.ค.63

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียน
5) จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัย
6) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน

ม.ค.64
ภาคเรียนที่ 1
ก่อน 15 ส.ค.63
ภาคเรียนที่ 2
ก่อน 5 ม.ค.64

7) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กําหนด

ภาคเรียนที่ 1
ส.ค.-ธ.ค.63
ภาคเรียนที่ 2
ม.ค.-พ.ค.64

8) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ภาคเรียนที่ 1
ธ.ค.63
ภาคเรียนที่ 2
พ.ค.64

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผู้รับผิดชอบ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ภาคเรียนที่ 1
ก่อน 15 ม.ค.64
ภาคเรียนที่ 2
ก่อน 15 มิ.ย.64
มิ.ย.61

9) จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน

10) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
11) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผ้สู อนครบทุกรายวิชา

12) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผ้สู อนและเสนอต่อผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 1
พ.ย.63
ภาคเรียนที่ 2
มี.ค.64
ภาคเรียนที่ 1
ธ.ค.63
ภาคเรียนที่ 2
เม.ย.64

13. งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน

1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์
การดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
เม.ย.-มิ.ย.63

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ให้ครบทุกโครงการ
4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ให้กบั โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการทีม่ ีการจัดสรร
งบประมาณ
6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.-ส.ค.63

ก.ย.63

14. งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจําปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน

มี.ค.-พ.ค.623

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน
3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี
4) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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มิ.ย.-ก.ค.63

ส.ค.-ก.ย.63

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจําปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รบั รู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิ

15. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน
1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล พร้อมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จ
2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการผ่าน
การดําเนินงานมีความถูกต้อง
ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
วัตถุประสงค์ด้าน
3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การดําเนินงาน (O)
การปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบัติการ
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการ ให้
มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
16. งานการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1) จัดทําคําสัง่ คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการอย่างมี
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ส.ค.-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ส.ค.63

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

งาน/วัตถุประสงค์
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
3) ปรับปรุง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ
แผน
4) เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปีเสนอผู้บริหารหน่วยงาน/คณะกรรมการ
ประจําคณะ/คณะกรรมการวิทยาลัย/อธิการบดี พิจารณา

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ส.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพ

ก.ย.63

5) จัดส่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ได้รับการอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
17. งานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1) จัดทําคําสัง่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง 2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ภายใน
ไว้
3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ด้าน
4) ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
การดําเนินงาน (O)
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
5) ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการอํานวยการ
6) จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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มิ.ย.63
ต.ค.63

ต.ค.63
ต.ค.63

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
7) ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน รอบ 6
เดือน และ 12 เดือนต่อกองนโยบายและแผน
8) สรุปผลผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
มี.ค.64,ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.63

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

18. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบตั ิราชการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
วัตถุประสงค์ด้าน
- การดําเนินงาน (O)
- การรายงาน (R)

1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
3) จัดทําปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ของ
หน่วยงาน
4) จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบ
ติดตามฯ
6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบ
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ก.ย.-ต.ค.63
ต.ค.63

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปีและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน
9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใน
ระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ริ าชการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีและ
รายงานให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ต.ค.63-ก.ย.64

ธ.ค.63,มี.ค.64
มิ.ย.64,ก.ย.64

19. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน
1. การดําเนินงาน (O)
2. การรายงาน (R)
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

1) ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย
ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

ต.ค.63

2) กํ า หนดนโยบายและจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ธ.ค.63

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน
4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้ กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อ
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มี.ค.64
ภาคการศึกษา
ที่ 1 ม.ค.64

ผู้รับผิดชอบ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค ภาคการศึกษา
การศึกษา
ที่ 2 มิ.ย.64
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน
มิ.ย.64
ระบบ CHE QA online
7) จัดตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดั บ หลั ก สู ต ร ต่ อ คณะกรรมการประจํ า หน่ ว ยงาน เพื่ อ
พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ
9) จัดทํ ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ CHE QA online
10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ก.ค.64

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ
(lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจําหน่วย งานเพื่อพิจารณา
ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน

ก.ย.64
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ส.ค.64

ผู้รับผิดชอบ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) จัดทําคําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจําปีงบ
ประมาณ
2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อเลือกองค์ความรูท้ ีจ่ ะ
ดําเนินการ
3) จัดทํา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ

ส.ค.63

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

20. งานการจัดการความรู้ (KM)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สามารถทําให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
สําเร็จ
2. เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

4) ปรับปรุง (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณตามข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร
5) จัดส่งแผนการจัดการความรู้ต่อกองนโยบายและแผน
6) รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน

ก.ย.63
ต.ค.63-ก.ย.64

7) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
8) สรุปผลการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ ประจําปีงบประมาณ

ก.ค.-ก.ย.63

9) เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN

ก.ย.63

1) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน

ส.ค.63

21. งานผลิตผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์
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ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจยั ให้มีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ต.ค.63-ก.ย.64

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบ
บริการวิชาการ

3) อาจารย์ประจําของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
4) รายงานผลการพัฒนานักวิจยั ลงในแบบฟอร์มทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน

ธ.ค.63,มี.ค.64
มิ.ย.64,ก.ย.64

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์

ม.ค.-มี.ค.64

22. งานเผยแพร่งานวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และผลงานวิจัยตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดําเนินงาน (O)

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนําเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้
อาจารย์ทกุ คนรับทราบ
3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4) สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งในและภายนอกของอาจารย์
ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

มิ.ย.64
ก.ค.-ก.ย.64

23. งานบริการวิชาการแก่สังคม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้าน

1) มี ส่วนร่วมในการกําหนดกลุ่มชุมชนและองค์ การเป้ าหมายการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย

ก.ค.63

2) สํารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย

ส.ค.63
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ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ /

งาน/วัตถุประสงค์
การดําเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

3) นําผลการสํารวจความต้องการมาจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีและ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
4) จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด
6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน
7) ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการ
วิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณา
8) นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุง
ในการทําแผนบริการวิชาการในปีถัดไป

ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิทยุ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจาย
เสียง

ต.ค.63-มี.ค.64
ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64
ก.ค.-ส.ค.63
ส.ค.63

24. งานศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นทีร่ ้จู กั ของสังคม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นในแหล่งเรียนรู้

ต.ค.63

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน
3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
4) รายงานผลการดําเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน
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ฝ่ายพัฒนา
ต.ค.63-มี.ค.64 งานวิจยั และ
บริการวิชาการ/
ฝ่ายวิทยุ
ธ.ค.63,มี.ค.64 โทรทัศน์และ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
5) นําฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ส.ค.64
และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
วิทยุกระจาย
เสียง

25. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รบั การ
พัฒนาให้มีทศั นคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
2) กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน
3) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กําหนดวัตถุประสงค์
ของแผน ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ
4) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการที่
กําหนดในแผนปฏิบตั ิการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบตั ิการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง
6) เผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ
7) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ก.ค.63

ส.ค.63-ก.ค.64
ม.ค.64,ก.ค.64
ส.ค.63-ก.ค.64
ก.ค.64

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

8) นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง หรื อ โครงการด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
26. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5
ด้าน) และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา พ.ค.-มิ.ย.63
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของหน่วยงาน
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ส.ค.63
2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ
ผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผ้บู ริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ส.ค.63-ก.ค.64
5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ
6) นําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป
7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง
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รอบที่ 1 ม.ค.64
รอบที่ 2 มิ.ย.64

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

8) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
27. งานให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์)
1) มีการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ (นักศึกษา)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตามความ
2) มีการรับเอกสารยืม-คืนอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการ
ต้องการของผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ด้าน
การดําเนินงาน (O)
4) มีการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ยืมให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
5) การรับคืนอุปกรณ์จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมตรวจเช็คสภาพการใช้
งานก่อนการจัดเก็บ
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ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
มิ.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิทยุ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจาย
เสียง

ภาคผนวก
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๒๖๖/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและเพื่อให้ การดําเนิน งานการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายในของคณะวิท ยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสํ าหรับ หน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้ อ ๓)
กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิท ยาลัยและลดระดับ ความเสี่ยงลดลงจากเดิ ม รวมทั้ งการประเมิ น "คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดําเนิน การเพื่อป้องกัน
การทุจริต ข้อ ๐๓๖ กําหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่และ
ข้อ ๐๓๗ กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑.๕ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
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๑.๖ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
๑.๗ หัวหน้าสํานักงานคณบดี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้คําปรึกษา แนะนําในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. กํากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒.๑ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๒.๒ หัวหน้าสํานักงานคณบดี
๒.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒.๔ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
๒.๕ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
๒.๖ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
๒.๗ หัวหน้าฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
๒.๘ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๒.๙ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
๒.๑๐ บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒.๑๑ บุคลากรบริการการศึกษา
๒.๑๒ บุคลากรฝ่ายคลังและพัสดุ
๒.๑๓ บุคลากรกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
๒.๑๔ บุคลากรวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
๒.๑๕ บุคลากรฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการ
๒.๑๖ บุคลากรแผนงานและประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ดังนี้
๑. วิเคราะห์และระบุปจั จัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการปฏิบตั ิงานเพื่อ
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ป้องกันการทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ ง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิด
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
๓. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๔. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน
๕. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสีย่ ง (FM-RM 01)
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ผล
ระดับ
กระทบ

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

รายได้ (ค่าธรรม
เนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 21 ขึ้นไป

สูงมาก

3

4

12

รายได้ (ค่าธรรม
เนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 16- 20

สูง

ระดับ

คําอธิบาย

5

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

1.ด้านกลยุทธ์
 จํานวนนักศึกษาที่รับ 1. จํานวนรับนักศึกษาใน
บางคณะ/สาขายังไม่
ใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด
2. แนวโน้มจํานวน
ประชากรวัยอุดมศึกษา
ของประเทศไทยลดลง
ทําให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรใน
วัยเรียนลดลง

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ทุกๆ ปีการศึกษา

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ทุก 2 ปีการศึกษา

สูง

4
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5

ความเสี่ยง
สูง

4

ความเสี่ยง

และมีอัตราผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้อง
ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาด
แรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์
อาจจะยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอทํา
ให้การเข้าถึงข้อมูลไม่
ครบมีผลต่อการ
ตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการ
รับเลือกสละสิทธิ์
เนื่องจากได้รับการ

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

3

รายได้ (ค่าธรรม
เนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 16- 20
รายได้ (ค่าธรรม
เนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 6-10

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ทุก 3 ปีการศึกษา

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ทุก 4 ปีการศึกษา

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ทุก 5 ปีการศึกษา

น้อยที่สุด

1

ผล
ระดับ
กระทบ

ปาน

3

กลาง

น้อย

2

รายได้ (ค่าธรรม

น้อย

1

เนียมนักศึกษา) ไม่

ที่สุด

เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 5 ลงมา
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

คัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า
6.สถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศมีการแข่งขัน
กันมากขึ้น (T:61)
 ผลการปฏิบัติราชการ 1. นโยบายของผู้บริหาร มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 12
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง
ที่กําหนด (ความเสี่ยง 2. การกําหนดค่า
เป้าหมายที่สูงเกินกว่า
ปี 63)
ความสามารถของ
หน่วยงาน
3. งบประมาณมีการ

โอกาสที่
จะเกิด

สูงมาก

ระดับ

5

คําอธิบาย

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 21
ขึ้นไป
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ผล
ระดับ
กระทบ

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

สูงมาก

3

4

12

5

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
สูง

ความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่
สามารถดําเนินงานได้
4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น
โรคระบาด ชุมนุม
ประท้วง เศรษฐกิจ
ส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
5. ผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2563 รอบ 11
เดือน พบว่า มีตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมายจํานวน
45 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ทั้งหมด 61 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 73.77

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 9 - 11

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

คําอธิบาย

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ
16-20
ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ
11-15
ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ
6-10
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ผล
ระดับ
กระทบ

สูง

4

ปาน

3

กลาง

น้อย

2

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

คําอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภาย
นอกมีผลต่อการ

การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของรัฐบาล

มีโอกาสที่อาจ

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

1

น้อย
มาก

สูงมาก

5

เกิดขึ้นภายในรอบ
1 เดือน

กําหนดยุทธศาสตร์
และการดําเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายในรอบ
3 เดือน

สูง

4

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

1
ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 5
ลงมา
มีผลการดําเนินงาน สูงมาก
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ข้อ
สูง
มีผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการ
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คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 1 - 2
หรือไม่เกิดขึ้นเลย


(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

3

4

12

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

น้อย
มาก

5

ความเสี่ยง
สูง

4

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายในรอบ
6 เดือน

ปานกลาง

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายในรอบ
9 เดือน

น้อย

ระดับ

3

2

คําอธิบาย

วิชาการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3 ข้อ
มีผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4 ข้อ
มีผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ข้อ
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ผล
ระดับ
กระทบ

ปาน

3

กลาง

น้อย

2

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภาย

ความเสี่ยง

การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของรัฐบาล

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายในรอบ
1 ปี

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 1

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 3

สูง

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คําอธิบาย

1

มีผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการ
วิชาการครบทั้ง 6
ข้อ

น้อย

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 21
ขึ้นไป
ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ
16-20

สูงมาก

5

4
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4

3

12

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

นอกมีผลต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส



4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

1

มาก

5

ความเสี่ยง
สูง

สูง

4

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 6

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ
11-15

ปาน
กลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 9

น้อย

2

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ
6-10

น้อย

2

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายในรอบ
1 ปี

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 5
ลงมา

น้อย

1
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มาก

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

การนํางานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย (ความ
เสี่ยงปี 63)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
ความเสี่ยง

1. อาจารย์ไม่ได้ดําเนิน
การวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยกับ
เครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ อุตสาหกรรม
หรือภาคเอกชนยังมีน้อย
3. การให้ความสําคัญ
และประสิทธิภาพการ
การทํางานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของ
อาจารย์ยังมีน้อย
4. ขาดการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อนําไปใช้

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้นใน

โอกาสที่
จะเกิด

สูงมาก

ระดับ

5

เดือนที่ 1
มีโอกาสเกิดขึ้นใน

สูง

4

ปานกลาง

3

เดือนที่ 3

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 6

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

สูงมาก
ไม่มีงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
สูง
มีงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 8 เรื่อง
ปาน
มีงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์เชิง กลาง
พาณิชย์ได้ มากกว่า
หรือเท่ากับ 10 เรื่อง
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5

4

3

12

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คะแนน(L x I)

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส



3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
สูง

4

3

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้นใน

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

เดือนที่ 9

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 12

 การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่กําหนด
ของมหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยงปี 63)

1. นักศึกษาจัดกิจกรรม มีโอกาสเกิดขึ้น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ≥3 ครั้ง/ปี
คณะ หรือมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจัดกิจกรรม
นอกสถานที่และไม่มี
อาจารย์ควบคุมดูแล

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

น้อย
มีงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ มากกว่า
หรือเท่ากับ 12 เรื่อง
น้อย
มีงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์เชิง มาก
พาณิชย์ มากกว่า
หรือเท่ากับ 14 เรื่อง
สูงมาก
มีการเผยแพร่ข่าว
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
หรือโทรทัศน์ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับผลเสีย
หายต่อจิตใจ
การศึกษา ทรัพย์สิน
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คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์



(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

3

4

12

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

2

1

5

ความเสี่ยง
สูง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้น ≥1

โอกาสที่
จะเกิด

สูง

คําอธิบาย

4

เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ติดต่อกัน
>3 วัน หรือนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับผลเสียหายต่อ
จิตใจ และทรัพย์สิน

สูง

4

3

เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ติดต่อกัน
>1-3 วัน หรือ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจ

ปาน
กลาง

3

ครั้ง/ปี (ต่อเนื่อง)

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปานกลาง
ครั้ง/ปี (ไม่ต่อเนื่อง)

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน์ 1 วัน และ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ได้รับ
ผลเสียหาย
มีผู้พบเห็นและ
ร้องเรียนกับ
มหาวิทยาลัยและ
แก้ไขได้โดยไม่มี
ผู้เสียหายทั้งผู้จัด
และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

มีโอกาสเกิดขึ้น 2
ปี/ครั้ง

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้น ≥2
ปี/ครั้ง

น้อยมาก

1
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ผล
ระดับ
กระทบ
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น้อย

2

น้อย
มาก

1

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

มีการแพร่ระบาด และ
พบว่ามีรายงานพบผู้ติด
เชื่อเป็นบุคลากร/
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

สูงมาก
มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะ
เวลา 5 วัน หลัง
พบผู้ติดเชื้อคนแรก
สูง
มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะ
เวลา 4 วัน หลังพบ
ผู้ติดเชื้อคนแรก
มีรายงานพบผู้ติด ปานกลาง
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะ
เวลา 3 วัน หลัง
พบผู้ติดเชื้อคนแรก

ผล
ระดับ
กระทบ

คะแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
ผลกระทบ

 2.4 โรคระบาด

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่า
เชื้อโรคและสั่งปิด
หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยเกิน
กว่า 3 วัน
มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่า
เชื้อโรคและสั่งปิด
หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 3 วัน

สูงมาก

3

4

12

สูง

4

มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่า
เชื้อโรคและสั่งปิด
หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 2 วัน

ปาน
กลาง

3

ระดับ

คําอธิบาย

5

4

3
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5

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
สูง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

น้อย
มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะ
เวลา 2 วัน หลังพบ
ผู้ติดเชื้อคนแรก
มีรายงานพบผู้ติด น้อยมาก
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาในระยะ
เวลา 1 วัน หลังพบ
ผู้ติดเชื้อคนแรก
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 3.1 ไฟฟ้าดับ (ความ
สูงมาก
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ มีโอกาสเกิดขึ้น
เสี่ยงเดิม ปี 63)
อาจเกิดจากฝนตก พายุ มากกว่า 3 ครั้งต่อ
คะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่ง ปี
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟป่า

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คําอธิบาย

2

มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่า
เชื้อโรคและสั่งปิด
หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 1 วัน

น้อย

2

1

มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่า
เชื้อโรคพื้นที่โดยรอบ

น้อย
มาก

1

5

ระบบ IT ที่สําคัญ
เกิดความเสียหาย
และทําให้การดําเนิน

สูงมาก

5
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คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

3

4

12

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
สูง

ความเสี่ยง

2. เกิดจากสัตว์ท่เี ป็น
สาเหตุให้เกิดไฟฟ้าใน
สถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งู
เลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า
และสายไฟฟ้า แมวหรือ
ตุ๊กแกปีนขึ้นสู่อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนก
เกาะลูกถ้วยแล้วเกิด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน
ส่งผลให้อุปกรณ์ป้อง
ทํางาน ทําให้ไฟดับ
3. ขัดข้องในส่วนระบบ
ผลิตไฟฟ้าขัดข้องจาก

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึ้น 3
ครั้งต่อปี

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2
ครั้งต่อปี

ปานกลาง

3

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

งานหยุดชะงักนาน
เกิน 1 วัน
ระบบ IT ที่สําคัญ
เกิดความเสียหาย
และทําให้การดําเนิน
งานหยุดชะงักนาน 1
วัน
ระบบ IT มีปัญหา
และมีความสูญเสีย
บางส่วน และทําให้
การดําเนินงานหยุด
ชะงักมากกว่า 4
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1
วัน
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สูง

4

ปาน
กลาง

3

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติใน มีโอกาสเกิดขึ้น
1 ครั้งต่อปี
ระบบส่ง การลัดวงจร
ของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้
ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนว
สายไฟฟ้า ไปแตะสาย
ไฟฟ้า
ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

โอกาสที่

ระดับ

คําอธิบาย

น้อย

2

น้อยมาก

1

ระบบ IT มีปัญหา
และมีความสูญเสีย
ไม่มาก และทําให้
การดําเนินงาน
หยุดชะงัก 1 - 4
ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความ
สูญเสียเล็กน้อย

จะเกิด
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ระดับ
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น้อย

2

น้อย

1

มาก

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

 ภัยคุกคามทางระบบ อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อ
เทคโนโลยีสารสน เทศ การป้องกันภัยคุกคาม
(ความเสี่ยงเดิม ปี 63) ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพบ
ข้อผิด พลาดของ
โปรแกรมที่ใช้งานทําให้
เกิดภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

5

ระบบ IT ที่สําคัญ
เกิดความเสียหาย
และทําให้การ
ดําเนินงานหยุด
ชะงักนานเกินกว่า 1
วัน
ระบบ IT ที่สําคัญ
เกิดความเสียหาย
และทําให้การ
ดําเนินงานหยุด
ชะงักนาน 1 วัน
ระบบ IT มีปัญหา
และมีความสูญเสีย
บางส่วน และทําให้
การดําเนินงานหยุด

มีโอกาสเกิดขึ้น
มากกว่า 3 ครั้งต่อ
ปี

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึ้น 3

สูง

4

ปานกลาง

3

ครั้งต่อปี

มีโอกาสเกิดขึ้น 2
ครั้งต่อปี
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ระดับ
กระทบ
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สูงมาก

5

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

4

3

12

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
สูง

สูง

4

ปาน

3

กลาง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้น 1

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

ครั้งต่อปี

ไม่มีโอกาสเกิด ขึ้น

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

ชะงักมากกว่า 4
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1
วัน
ระบบ IT มีปัญหา
และมีความสูญเสีย
ไม่มาก และทําให้
การดําเนินงาน
หยุดชะงัก 1 - 4
ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความ
สูญเสียเล็กน้อย
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น้อย

2

น้อย

1

มาก

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

1. อาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเก่า
ระบบไฟฟ้าอาจมีการ
ชํารุด หรือการดูแลที่ไม่
ทั่วถึง
2. ไม่มีมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า อาจ
ก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้
ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้น 4

โอกาสที่
จะเกิด

สูงมาก

คําอธิบาย

5

มีผู้ทุพพลภาพหรือ
เสียชีวิตหรือมูลค่า
ความเสีย หายเกิน
กว่า 500,000 บาท

สูงมาก

ครั้ง/ปี

มีโอกาสเกิดขึ้น 3

ครั้ง/ปี

5

4

มีการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยที่รุนแรง
หรือความเสียหาย
100,001 – 500,000
บาท

สูง

4

ปานกลาง

3

มีการบาดเจ็บระดับ
ปฐมพยาบาล หรือ
ความเสียหาย
50,001 – 100,000
บาท

ปาน

3
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4

3

12

ความเสี่ยง
สูง

สูง

ครั้ง/ปี

มีโอกาสเกิดขึ้น 2

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คะแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
ผลกระทบ

 การเกิดเหตุอัคคีภัย
(ความเสี่ยงเดิม ปี63)

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

กลาง

คําอธิบาย

โอกาสที่

ระดับ

คําอธิบาย

น้อย

2

น้อยมาก

1

ไม่มีการบาดเจ็บ
หรือความเสียหาย
5,001 - 50,000
บาท
ไม่มีการบาดเจ็บ
หรือมูลค่าความ
เสียหายไม่เกิน
5,000 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับต่ํากว่าปีท่ี
ผ่านมา มากกว่าร้อย
ละ 4 ขึ้นไป

จะเกิด

ครั้ง/ปี

ไม่เกิดขึ้นเลย

1. การจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนไม่เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด
2. การจัดโครงการไม่
เป็นไปตามที่วางแผน
ทําให้การเบิกจ่ายล่าช้า
ด้วย

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 12

สูงมาก

5
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ผล
ระดับ
กระทบ

น้อย

2

น้อย

1

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

มีโอกาสเกิดขึ้น 1

 การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

3

3

9

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

มาก

สูงมาก

5

ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 9 - 11

สูง

4

งบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับต่ํากว่าปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 4

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

งบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับต่ํากว่าปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 3

ปาน
กลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

งบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับต่ํากว่าปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 2

น้อย

2
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 1 - 2
หรือไม่เกิดขึ้นเลย

น้อยมาก

1

งบประมาณแผ่นดิน
ที่ได้รับต่ํากว่าปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 1 ลง
มา

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
กฎระเบียบรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อย
เดือนที่ 1
- การดําเนินงานและ
การแจ้งกําหนดการ
ต่างๆ ของ สป.อว มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

สูงมาก

5

เกิดความล่าช้าใน
การส่งมอบงานให้
กับหน่วยงานภาย
นอกที่เกี่ยวข้อง

ผล
ระดับ
กระทบ

น้อย
มาก

1

สูงมาก

5

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

4

3

12

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วย
งานภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
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ความเสี่ยง
สูง

ความเสี่ยง ปี 63)

ความเสี่ยง

ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยน
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ทําให้นโยบาย
การบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติ
ได้ (T:60)

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 3

สูง

4

เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 6

ปานกลาง

3

เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยา ลัย

ปาน
กลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 9

น้อย

2

เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงานภาย
ในหน่วยงาน

น้อย

2
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 12

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

น้อยมาก

1

เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงาน
ภายในส่วนงาน

สูงมาก

5

สูงมาก
สํานักงาน ปปช.
ดําเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาท
ขึ้นไป

น้อย
มาก

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

2

4

8

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

1

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 5.1 การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
1. กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ประจําทุกเดือน
การใช้เงินและมีช่องทาง
ที่จะทําประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจ
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5

ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยง

ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกันการสร้าง
อุปสรรค
3. กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีช่องทาง
เรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผล
ทางลบต่อผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 2

สูง

4

สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินชี้มูล
ความผิด หรือมูลค่า
ความเสียหาย
100,001 – 500,000
บาท

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย
50,001 – 100,000
บาท

ปาน
กลาง

3

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า 116

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย
5,001 - 50,000
บาท

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นใน
เดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหาย
ไม่เกิน 5,000 บาท

น้อย
มาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุกเดือน

สูงมาก

5

สูงมาก
สํานักงาน ปปช.
ดําเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสีย หายเกิน
กว่า 500,000 บาท
ขึ้นไป
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5

คะแนน(L x I)

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
ผลกระทบ

 การรับสินบนจาก
ผู้ประกอบการเพื่อให้
ตรวจผ่านมาตรฐาน
งาน

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

2

4

8

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ปานกลาง

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุก 2 เดือน

โอกาสที่
จะเกิด

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น ปานกลาง
ประจําทุก 3 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุก 4 เดือน

น้อย

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คําอธิบาย

4

สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินชี้มูล
ความผิด หรือมูลค่า
ความเสียหาย
100,001 – 500,000
บาท

สูง

4

3

มูลค่าความเสียหาย
50,001 – 100,000
บาท

ปาน
กลาง

3

2

มูลค่าความเสีย หาย
5,001 - 50,000
บาท

น้อย

2
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น น้อยมาก
ประจําทุก 5 เดือน

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คําอธิบาย

1

มูลค่าความเสีย หาย
ไม่เกิน 5,000 บาท

5

สูงมาก
สํานักงาน ปปช.
ดําเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสีย หายเกิน
กว่า 500,000 บาท
ขึ้นไป

น้อย
มาก

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

4

4

16

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

1

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม
(ความเสี่ยง ปี 63)

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุกเดือน

สูงมาก
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5

ความเสี่ยง
สูงมาก

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุก 2 เดือน

โอกาสที่
จะเกิด

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น ปานกลาง
ประจําทุก 3 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุก 4 เดือน

น้อย

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คําอธิบาย

4

สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินชี้มูล
ความผิดหรือมูลค่า
ความเสียหาย
100,001 – 500,000
บาท

สูง

4

3

มูลค่าความเสีย หาย
50,001 – 100,000
บาท

ปาน
กลาง

3

2

มูลค่าความเสียหาย
5,001 - 50,000
บาท

น้อย

2
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น น้อยมาก
ประจําทุก 5 เดือน

ผล
ระดับ
กระทบ

ระดับ

คําอธิบาย

1

มูลค่าความเสียหาย
ไม่เกิน 5,000 บาท

5

สูงมาก
สํานักงาน ปปช.
ดําเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสีย หายเกิน
กว่า 500,000 บาท
ขึ้นไป

น้อย
มาก

คะแนน(L x I)

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ
โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

2

4

8

ระดับความเสี่ยง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

1

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
 การยักยอกเงินหลวง
ปลอมแปลงเอกสารใน
การเบิกจ่าย

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุกเดือน

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุก 2 เดือน

สูง

4

สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินชี้มูล
ความผิด หรือมูลค่า
ความเสียหาย
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สูง

5

ความเสี่ยง
ปานกลาง

4

ความเสี่ยง

คําอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คําอธิบาย

ผล
ระดับ
กระทบ

100,001 – 500,000
บาท
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น ปานกลาง
ประจําทุก 3 เดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น
ประจําทุก 4 เดือน

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็น น้อยมาก
ประจําทุก 5 เดือน

3

มูลค่าความเสีย หาย
50,001 – 100,000
บาท

ปาน
กลาง

3

2

มูลค่าความเสีย หาย
5,001 - 50,000
บาท

น้อย

2

1

มูลค่าความเสียหาย
ไม่เกิน 5,000 บาท

น้อย
มาก

1
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ผลกระทบ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของ

ระดับความเสี่ยง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

(3) ความเสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน(L x I)

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)
5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทํานุบํารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

พันธกิจ /ประเภท
ความเสี่ยง

