
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

(ผานความเหน็ชอบจากจากคณะกรรมการประจําคณะ 

เม่ือวันที่ 23  พฤศจิการยน 2565 



คํานํา 
คณะวทิยาการจัดการ ไดตระหนักถงึความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อใหการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวทิยาการจัดการ

เปนไปอยางตอเนื่อง ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏบิัตกิาร

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วนิัยฯ ถอื

ปฏบิัตติามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏบิัตกิารควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ รวมทัง้เกณฑ

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนนิงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกดิจากปจจัยภายนอก หรอืปจจัยที่

ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดมิ ประกอบกับการประเมนิ “คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจรติแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดใหตองมกีารบรหิารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชนทับซอน  นัน้ 

 จากหลักการดังกลาวขางตน คณะวิทยาการจัดการ จึงไดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมสีวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะวิทยาการจัดการ หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566  จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ 

คณะวิทยาการจัดการใหมีการบริหารงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิล 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2566 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานดําเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงใหบุคลากรไดรับรู เพื่อจะไดนําไปสูการปฏิบัติ โดยมีผลการ
บริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับไดในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑการประเมิน “คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 
10 การปองกันการทุจริต ระบุใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑดังกลาวคณะวิทยาการจัดการ จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนไปตามเปาประสงค
ยุทธศาสตรที่วางไว มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจ
เกิดข้ึน  และเพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับ
ความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได รวมทั้งเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
จากข้ันตอนดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ในดานตางๆ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต 
โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน 8 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ไดระบุทั้งหมด 11 
ความเสี่ยง จําแนกตามประเภททั้ง 5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานกลยุทธ จํานวน 1 ความเสี่ยง ไดแก  
  1.1  จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับที่กําหนดไว 

 
2. ดานความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน จาํนวน 2 ความเสี่ยง ไดแก 

  2.1  การนํางานวิจัยนวตักรรมหรือเทคโนโลยีไปใชประโยชนในเชิงพาณชิยมีนอย 
  2.2  การจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด  

 
3. ดานความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จํานวน 3 

ความเสี่ยง ไดแก 
3.1  ไฟฟาดับ 
3.2  การเกิดเหตุอัคคีภัย 
3.3  ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  



 
4. ดานความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จาํนวน 1 ความเสี่ยง ไดแก  

         4.1  การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงานของ 
                         มหาวิทยลยั        
 

5. ดานความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทบัซอน จาํนวน 1 ความเสี่ยง ไดแก  
         5.1  การจัดซื้อจัดจางที่มีความผูกขาดกับผูประกอบการรายเดิม 
 
การควบคุมภายใน 
   คณะวิทยาการจัดการ ไดสรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พรอมทั้งจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค การควบคุมที่มีอยู 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ และผูรับผิดชอบของแตละงาน สามารถสรุปจํานวนงานที่
ควบคุมภายใน ดังนี้  
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม 

การควบคุม 
1. งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค 

เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร การราง/พิมพ ถูกตอง 
รวดเร็ว และครบถวน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารใหเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
1. ดานการดําเนนิงาน (O) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของ (C) 

6 

2. งานจัดทาํขาวประชาสัมพนัธ วัตถุประสงค 
เพื่อสรางภาพลักษณทีด่ีของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
การดําเนินงาน (O) 

5 

3. งาน IT-โสตทัศนปูกรณ วัตถุประสงค 
เพื่อใหอุปกรณฮารดแวร/ซอฟแวรมีสภาพพรอมใชงาน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
การดําเนินงาน (O) 

5 

4. งานอาคาร-พาหนะ วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบริการดานอาคาร/สถานที่ ยานพาหนะมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
การดําเนินงาน (O) 
 
 

5 

5. งานสรรหาบุคลากร วัตถุประสงค 
เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
โปรงใส ตรวจสอบได 

5 



3 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม 

การควบคุม 
 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
1. การดําเนินงาน (O) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของ ( C ) 

6. งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค 
เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
กําหนด/ตําแหนงงานที่เหมาะสมวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในดาน 
การดําเนินงาน (O) 

5 

7. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ วัตถุประสงค 
เพื่อใหการประเมินการปฏิบัตงิานเปนธรรม โปรงใสและ
ตรวจสอบได 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของ ( C ) 
2. ดานการรายงาน (R) 

4 

8. งานการเงิน/บัญช ี
  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย  
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
1. การรายงานทางการเงิน (F) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของ ( C ) 

6 

9. งานจัดหาพสัดุ-จัดซื้อจัดจาง (โดย
วิธีตกลงราคาเงนินอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการจัดหาพัสดุ – การจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม
ระเบียบและตรงความตองการ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
( C ) 

4 

10. งานควบคุมพัสด ุ วัตถุประสงค 
เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน   การ
ดําเนินงาน (O) 

8 

11. งานจําหนายพัสด ุ วัตถุประสงค 
เพื่อจําหนายพัสดทุี่เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 
 
 

9 



งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม 

การควบคุม 
 

12. งานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค 
เพื่อใหแผนการเรียนเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาวาดวยการจัด
การศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
( C ) 

12 

13. งานจัดทําคําขอตั้งงบ ประมาณ วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีงบประมาณใชในการบริหารจัดการหนวยงานที่
เหมาะสม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 
 

6 

14. งานจัดทาํแผนยทุธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจาํป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหหนวยงานมทีิศทางองคกรที่ชัดเจนและสามารถ
นําไปสูการปฏิบัตไิด 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

7 

15. งานรายงานผลการใชจางบ 
ประมาณและผลการดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ดําเนินงานมีความถูกตอง 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

4 

16. งานการจัดทําแผนกลยทุธทาง
การเงิน 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะ
วิทยาการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

5 

17. งานการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

8 

18. งานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและมผีลการปฏิบตัิราชการบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด 

10 



5 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม 

การควบคุม 
 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน   
1. การดําเนินงาน (O) 
2. การรายงาน (R) 

19. งานประกันคุณภาพการ ศึกษา
ภายใน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของหนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
1. การดําเนินงาน (O) 
2. การรายงาน (R)  
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของ ( C ) 

11 

20. งานการจัดการความรู (KM) วัตถุประสงค 
เพื่อสรางองคความรูและนวตักรรมที่สามารถทาํให
เปาประสงคของแตละยุทธศาสตรสําเร็จ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

9 

21. งานผลติผลงานวจิัย วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวิจัยใหมีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจยั 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

4 

22. งานเผยแพรผลงานวจิัย วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและสนบัสนุนใหอาจารยมีการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

4 

23. งานบริการวิชาการแกสังคม วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบริการวิชาการตรงตามความตองการของชมุชน
และทองถ่ิน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

8 

24. งานศูนยเรียนรูสูชุมชน วัตถุประสงค 
เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนที่รูจักของสังคม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

5 

25. งานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 
8 



งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม 

การควบคุม 
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับการพฒันาใหมี
ทัศนคต ิคานยิม ความมีสนุทรีย และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

26. งานสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิ(5 ดาน) และ
การประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดําเนินงาน (O) 

8 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ ท่ี  5 )  พ.ศ .2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว า  

“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธภิาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งท่ีจําเปน
อยางยิ่งเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กําหนดวาเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรบัหนวยงานของรัฐ  

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (ขอ 3) 
กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดท่ี 10 
การปองกันการทุจริต ระบุใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับประโยชนทับซอน



 

2 
 

 

1.2 ขอมูลพ้ืนฐาน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.2.1 โครงสรางคณะวิทยาการจัดการ 
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1.2.2 โครงสรางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน (Vision) 
        คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนําดานบริหารจัดการ 
 
1.2.4 จุดประสงค (Purpose) 
        1. บัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 
        2. การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิดสรางสรรค  (Academic research with creative and 
innovative concept) 
        3. ผลงานวิชาการท่ีตอบและแกปญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 
social problems) 
        4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on  Suan 
Sunandha Heritage) 
 
1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู มี
คุณธรรม และรูจักใชชีวิตอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 

2. วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรูทางธุรกิจ สูการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสู
สากล 

3. ใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีทางดานธุรกิจ แกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพ่ือยก
มาตรฐานชุมชน สังคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สูสากล 

4. สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไวซ่ึงชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา  
2. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาติ  
3. อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม  
4. วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู  
5. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู  (Knowledge Capita) 
2. คุณธรรม  (Morality) 
3. เครือขาย  ( Partnership)  
4. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” 
   

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
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1.2.9 อัตลักษณ (Identity) 
        เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 
1.2.10 เอกลักษณ (Uniqueness) 
        เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 
 
1.2.11 คานิยมหลัก (Core Values) 
         1. W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค 

         2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 
         3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ 
         4. P (Professionalism)   : ความเปนมืออาชีพ 
 
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ไปสูความสําเร็จท่ีกําหนดไว ดังนี้  

1. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสู

ความสําเร็จสูงสุดในเสนทางวิชาชีพ 
2) รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาท่ีมีอดีตอันนาภูมิใจเพ่ือนําไปสูความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกร 
3) สงเสริมและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดลอมท่ีดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ บรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพท้ังในดานวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมท้ังความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสูความเปนเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

4) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูลึกซ่ึงในศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเปนเพ่ือนรวมงานท่ีดี 

5) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใชภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับท่ีดี สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

6) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีพรสวรรคและความสามารถพิเศษท่ีโดดเดนนอกจากศาสตรท่ีศึกษา 
3. นโยบายดานการวิจัย 
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1) มุงเนนผลิตงานวิจัยท่ีเปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3) สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิจัยและสราง

ผลงานท่ีเปนยอมรับของสังคมได 
4. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพ่ึงพาตนเองได 
3) สงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสเรียนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 

5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย คนควา เพ่ือเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษและเผยแพรท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ 
 
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดนํายุทธศาสตรตามกรอบแผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดทําเปน
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) เพ่ือแปลงไปสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
โดยแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) สามารถสรุปเปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ และ
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแตละยุทธศาสตร 
 
1.2.14 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเปลี่ยน เราก็ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกดิความสามารถในการแขงขันและทันตอโลก

อนาคต แตสําหรับสิ่งที่ดแีละมคีุณคา เราตองธํารงรักษา มหาวทิยาลัยจึงไดกําหนดรูปแบบของการบรหิาร

จัดการมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คอื SSRU “KEEP” Model เพื่อมุงเตมิเต็มในสิ่งที่ยังเดนิไปไมถงึ

จุดหมายปลายทางและเปาหมายที่ตัง้ไว ตอยอดทุนความรูและทุนสังคมที่มอียู ตดิตามอยางตอเนื่อง เพื่อ

กํากับตดิตามระบบการทํางานเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูความเปน “ตนแบบ” ตามวสิัยทัศน 15 

ป มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวทิยาลัยแมแบบที่ดขีองสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณคาที่จะตอง

ดูแลรักษาเอาไว 



7 
 

 จากรูปแบบของการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดวย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลัยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว รายละเอยีด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแหงความยั่งยืนที่พรอมจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุงสูการเปนมหาวทิยาลัยระดับโลก 

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

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตยในเชิงการบริหารงานและวชิาการ 

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

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทํางานอยางเต็มกําลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแหงความผาสุกที่ลอมรอบดวยบรรยากาศของนักวชิาการ 

 
1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานปท่ีผานมา (3 ป ยอนหลัง) 
 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน  

สาขาวิชา 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 

ปการศึกษา  
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   - แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
   - แขนงวิชาการตลาด 
   - แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
   - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
   - แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
   - การจัดการทุนมนุษยและองคกร 

5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 4 หลักสูตร 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
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5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
    - แขนงวิชาวารสารศาสตร 
    - แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 
    - แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 
    - แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
    - แขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

- 

รวมท้ังส้ิน 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 4 หลักสูตร 
 
 
1.3.2 ขอมูลนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย 

473 90 59 622 418 66 380 35 415 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 332 - - 332 252 - 211 - 211 
3.แขนงวิชาการตลาด 610 130 104 844 581 80 663 69 732 
4.แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 325 - - 325 278 - 346 - 346 
5.แขนงวิชาการจัดการธุ ร กิจ
บริการ 

291 67 - 358 283 - 284 31 315 

6.แขนงวิชาการประกอบการ
ธุรกิจ 

272 13 - 285 262 - 259 - 259 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 241 97 - 338 205 67 -- - - 
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 189 - - 189 153 - 122 - 122 
9.สาขาวิชาการบัญช ี 730 151 83 964 711 100 671 71 742 
10.การจัดการทุนมนุษยและ
องคกร 

- - - - - - - - - 

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร 195 - - 195 182 - - - - 
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
และการสื่อสารองคกร 

330 - - 330 298 - - - - 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการ
สื่อสารการตลาด 

315 - 3 318 348 - - - - 

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน 

402 - 46 448 451 - - - - 

14.แขนงวิชาภาพยนตรและสื่อ
ดิจิทัล 

690 - 168 858 821 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 5,395 548 463 6,406 5,243 362 2,953 207 3,160 
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1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย 

85 22 42 85 22 42 177 14 
 

489 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 104 - 63 104 - 63 76 - 410 
3.แขนงวิชาการตลาด 134 51 177 134 51 177 156 30 910 
4.แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 26 - 78 26 - 78 77 - 285 
5.แขนงวิ ชาการจัดการธุ ร กิจ
บริการ 

43 16 104 43 16 104 84 11 421 

6.แขนงวชิาการประกอบการธุรกจิ 40 - 56 40 - 56 96 2 290 
7.สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ 47 30 84 47 30 84 4 7 11 
8.สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 2 - 51 2 - 51 46 - 46 
9.สาขาวชิาการบัญชี 102 58 216 102 58 216 256 31 290 
10.แขนงวชิาวารสารศาสตร 47 - 37 47 - 37 - - - 
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธและ

การสื่อสารองคกร 
74  51 74  51 - - - 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการ

สื่อสารการตลาด 
45 - 55 45 - 55 - - - 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ

วทิยุโทรทัศน 
3 - 97 3 - 97 - - - 

14.สาขาวิชาการภาพยนตรและสื่อ

ดจิทัิล 
  101   101 - - - 

รวมท้ังส้ิน   1337   1337   691 

 
1.3.4 ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

ปการศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

การมีงานทํา 1148 คน 1013 คน  754 คน 

เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําของ ก.พ. 15,616 บาท 16,911 บาท 19,131 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.49 4.56 4.69 
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1.3.5 ขอมูลผลงานวิจัย 
จํานวน 

สาขาวิชา 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 61 48 60 53 41 38 

สาขาวิชานิเทศศาสตร - - - - 

รวมท้ังส้ิน 61 48 60 53 41 38 

 
1.3.6 ขอมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ
2563 

ปงบประมาณ
2564 

ปงบประมาณ
2565 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 2 2 
สาขาวิชานิเทศศาสตร - - 

รวมท้ังส้ิน 1   
 

1.3.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ
2563 

ปงบประมาณ
2564 

ปงบประมาณ
2565 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 8 6 
สาขาวิชานิเทศศาสตร - - 

รวมท้ังส้ิน 5 8 6 
 

1.3.8 ขอมูลบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
บริหารธุรกิจ 15 16  - 31 12 13 - 25 13 11 - 24 
นิเทศศาสตร - 2  - 2 - - - - - - - - 
อ่ืนๆ - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังส้ิน 15 18 - 33 12 13 - 25 13 11 - 24 
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สายวิชาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
บริหารธุรกิจ 32 24 5 61 26 23 6 55 27 22 5 54 
นิเทศศาสตร 25 10 2 37 - - - - - - - - 
รวมท้ังส้ิน 57 34 7 98 26 23 6 55 27 22 5 54 

 

1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 องคประกอบ จํานวน 11 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.84 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก รายละเอียด ดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 ตองปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช 
3.51-4.50 ระดับดี 
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จํานวนตัว
บงชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 4 1.2,1.3 

(5.00,4.39) 

1.4 

(5.00) 

1.1 

(3.87) 

4.57 ระดับดีมาก 

2 3 2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

2.2 

(5.00) 

5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00, 
5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 11 3 6 2   
คะแนนเฉล่ีย 4.80 5.00 4.44 4.84 

 
ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี
มาก 

ระดับด ี  
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1.3.10 ขอมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2564 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากร

ท้ังหมด จํานวน 82 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 55 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 

27 คน ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จํานวน 3,260 คน มีวิสัยทัศนท่ีวา คณะวิทยาการจัดการ : แมแบบท่ีดีของ

สังคม ดานการบริหารจัดการ 

 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จํานวน 4 ทาน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

วิทยาการจัดการ เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2565 โดยศึกษาขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบป

การศึกษา 2564 ( 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ) สัมภาษณตัวแทนกลุมผูบริหาร จํานวน 6 คน 

อาจารย จํานวน 4 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 7 คน นักศึกษา จํานวน 3 คนศิษยเกา จํานวน 2 คน 

และผูใชบัณฑิต จํานวน 3 คน ตลอดจนตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณผูรับผิดชอบ ผลการตรวจประเมิน พบวา 

คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบท้ัง 5 องคประกอบ จํานวน 11 

ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.84 คุณภาพระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไมบรรล)ุ 

คะแนนที่ได ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบงชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 15.46 3.87  3.87 

4  

ตัวบงชี้  1.2 อาจารยประจําคณะที่มี คุณวุ ฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 40 31x100 รอยละ 

56.36 

 5.00 

55  

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

รอยละ 35 29x100 รอยละ 

52.73 

 4.39 

55  

ตัวบงชี้ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรูและการ

บริการแกผูเรียน 

6 ขอ 6 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 และ 6) 

 5.00 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้  2 .1 เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

กลุมวิทย 60,000 บาท 

กลุมวิทยฯ สุขภาพ 

50,000 บาท 

3,484,515 63,354.82  5.00 

55  
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไมบรรล)ุ 

คะแนนที่ได ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

กลุมมนุษยฯ 25,000 

บาท 

ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

กลุมวิทยฯ รอยละ 30 

กลุมวิทยฯ สุขภาพ รอย

ละ 30 

กลุมมนุษยฯ รอยละ 20 

40.6x100 รอยละ 

73.82 

 5.00 

55  

ตัวบงชี้ 2.3 การวจิัยและนวัตกรรม 
7 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 6 และ 7) 

 5.00 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4  และ 5) 

 5.00 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย และ

เอกลักษณของคณะ 

6 ขอ 6 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 และ 6) 

 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 6 และ 7) 

 5.00 

ตัวบงชี้  5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

6 ขอ 6 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 และ 6) 

 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ    4.84 
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1.3.11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท่ีเปนไปหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ
หนวยงานและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมท้ังเกณฑการประเมิน "คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต โดยกําหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยง
ของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี และดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
และมีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คณะวิทยาการจัดการ จึงกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดําเนินการท่ีสําคัญของหนวยงาน โดยครอบคลุมพันธ
กิจทุกดาน 

2. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทุกระดับตองตระหนัก ใหความสําคัญ และมีสวนรวมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใชเปน
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะตองมีระบบการดําเนินการตามมาตรฐาน 
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการอยางเหมาะสม สมํ่าเสมอและตอเนื่องตาม

สถานการณและเวลา 
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2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเส่ียง และแผนการควบคุมภายใน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คําอธิบาย 
คา

เปาหมาย 

1. แผนบริหารความเส่ียง 
1 .  เ พ่ื อ ให หน วยงาน
จัดการกับความเสี่ยงใน
การปองกันหรือลดความ
เ สี่ ย ง ใ ห อ ยู ร ะ ดั บ ท่ี
ยอมรับได  

1.1 รอยละของประเด็นความ
เสี่ยงท่ีไดรับการควบคุมและลด
ระ ดับคว าม เสี่ ย ง เ ที ยบ กับ
ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ี
กําหนดข้ึนตอป 

พิจารณาจากจํานวนประเด็นความเสี่ยง
ท่ีมีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับ
ความเสี่ยงหลังการควบคุมเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกําหนดข้ึน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอยละ 
100.00 

2. การควบคุมภายใน 
2.1 เ พ่ือให เ กิดความ
ม่ันใจวาการดําเนินงาน
จะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

2.1 รอยละของงานท่ี มีการ
ดําเนินงานตามจุดควบคุมท่ี
กําหนด 

พิจารณาจากจํานวนงานท่ีดําเนินงาน
ตามจุดควบคุมท่ีกําหนดในแผนควบคุม
ภายใน เทียบกับ จํานวนงานท้ังหมดใน
แผนควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

รอยละ 
100.00 
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2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

3. วิเคราะหและระบุความเสี่ยง 
4. จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ 

7-21 ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

5. พิจารณา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ 

 21 ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

6. ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ  

ดานบริหารความเสี่ยง 
1) วิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยง 
2) จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ 
3) เสนอ (ราง) แผนฯ ตอคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการ

จัดการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และจัดสงใหกับกองนโยบายและแผน 
พรอมเผยแพรผานเว็บไซตหนวยงาน 

ก.ย.65 - ต.ค. 66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ดานควบคุมภายใน 
1) ทบทบทวนงานตามโครงสรางภาระงานของหนวยงาน 
2) ทบทวน/กําหนดวัตถุประสงค และกิจกรรมการควบคุมใหครบ

ทุกงานตามโครงสรางภาระงาน 
3) นําแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเลมแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในของ คณะวิทยาการจัดการ 

  

7. แกไข (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ  

21-30 ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

8. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยตออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 

31 ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

9. เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย บนเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

พ.ย. 65 - ก.ย.
66 

ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

10. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. 65 - ก.ย.66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

11. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

- รอบ 6 เดือน 15 มี.ค. 66  
- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 66  

12. จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอมเผยแพร
ผานเว็บไซตหนวยงาน 

 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

- รอบ 6 เดือน 31 มี.ค. 66  
- รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 66  

13. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

- รอบ 6 เดือน 31 มี.ค. 66  
- รอบ 12 เดือน 29 ก.ย. 66  

14. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

15 ต.ค. 66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

15. เผยแพรรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566  บนเว็บไซต
มหาวิทยาลัย 

16 ต.ค. 66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

16. นําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง  

ต.ค. 66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะวิทยาการจัดการ ไดปรับประยุกตใช ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใชในการจัดการความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใชจัดการความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหนําแนวคิดเร่ืองธรร

มาภิบาลที่เก่ียวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละโครงการ โดยควรคํานึงถึงปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงชี้อันจะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบในการดําเนินการวิเคราะห ดังกลาว 

 1. ปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ 
วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหาร ความรู ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบสารสนเทศ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ เปนตน 

2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง กฎหมาย ผูรับบริการ เครือขาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนตน    

 ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน การรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไขการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเปนความ
เสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร การบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชและการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งสงผล
ตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการเงิน งบประมาณ การควบคุมคาใชจาย ระบบ
สารสนเทศ และดานสถานที ่

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุม
การดําเนินงานในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ แลวจะตองนําแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลที่เก่ียวของ
ในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองประสิทธิผล และการมีสวนรวม 
4.2 ดานการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองประสิทธิภาพ และความโปรงใส 
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4.3 ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน แบงออกเปน 3 ดาน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานทมี ภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดกําหนดเกณฑของมหาวิทยาลยั ซึ่งสามารถกําหนดไดทั้งเกณฑ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผูบริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับขอมูลที่มีตัวเลขหรือ
จํานวนเงินมาใชในการวิเคราะห สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดใหกําหนด
เกณฑในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเปนเกณฑเฉพาะในแตละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว  5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอย

มาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบไุว
มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง 
เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยให
มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัยวามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.4 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณความรุนแรงของ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตาม
ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลือกความเสี่ยงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัดระดับ
ความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยง

ที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรง
ของเหตุการณตางๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 5 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน 
(5 Quadrant) ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

 

 

ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําไดหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่
มีอยูในปจจุบันซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใดๆ ใหขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเส่ียงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตองรีบดําเนินการกําจัดความเส่ียงโดยเร็ว 

 ความเส่ียงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกําจัดความเส่ียง 

 ความเส่ียงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพ่ือใหอยูในระดับความเส่ียงนอย 

 ความเส่ียงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

 ความเส่ียงนอยมาก 1-2  ไมตองทําอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12     ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเส่ียงนอย 

1 2 3 4     ความเส่ียงนอยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง     
Risk Appetite Boundary 
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3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการ
ทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการใหความ
เสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่
กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง 
เปนตน 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอ่ืน
ได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล ภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

เมื่อไดประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการกําหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยูแลว แตไมสามารถควบคุม
ความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบในแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได โดยกิจกรรมที่กําหนดตองเปนกิจกรรมที่ยังไมเคยปฏิบัติหรือเปนกิจกรรมที่กําหนด
เพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ข้ันตอนมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหทุกฝายที่
เก่ียวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับ
ผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขาถึง และรับทราบขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร 
คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การ
ประชุมชี้แจงโดยผูบริหาร หรือการฝกอบรม เปนตน 
 
ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละหนวยงานมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามาตรการในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3  
แผนการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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บทท่ี 4  
แผนการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสารการราง/พมิพ มี

ความถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน เปนไปตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน  

1. ดานการดําเนนิงาน (O) 

2. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ (C) 

1) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนออกเลขที่รับ-สงเอกสารทุกครัง้ ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(สวนงานธุรการ) 
2) ออกเลขรับ-สงเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 

3) ราง/พมิพหนังสอืใหถูกตองตรงตามรูปแบบหนังสอืราชการ 

4) เสนอหัวหนางาน ตรวจสอบความถูกตอง 

5) จัดเก็บหนังสอืราชการเขาแฟมแยกตามประเภท 

6) จัดเรยีงลําดับตามเลขหนังสอื (จากนอยไปหานอย) 

2. งานประชาสัมพันธ 

วัตถุประสงค  

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดขีองหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) แตงตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธระดับหนวยงาน ส.ค.65 ฝายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(สวนงาน

ประชาสัมพันธ) 

2) จัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการประชาสัมพันธที่กําหนดวัตถุประสงคของแผน  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ รวมทัง้เสนอ

ผูบรหิารสูงสุดของหนวยงานอนุมัติ 

3) รายงานผลการดําเนนิการตามแผนประชาสัมพันธของหนวยงานใหผูบริหารและ

มหาวทิยาลัยทราบทุกไตรมาส 

ธ.ค.65,ม.ีค.66

ม.ิย.66,ก.ย.66 

 4) สํารวจการรับรูภาพลักษณที่มตีอหนวยงาน ปละ 2 รอบ ม.ค.66,ส.ค.66 ฝายบรหิาร 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

5) ประเมนิความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธเชิงรุกของหนวยงานและรายงานตอ

ผูบรหิารและมหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ย.66 งานทั่วไป  

(สวนงาน

ประชาสัมพันธ) 

3. งาน IT-โสตทัศนูปกรณ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหอุปกรณฮารดแวร/ซอฟแวรมีสภาพพรอม

ใชงานอยูเสมอ 

2. เพื่อใหระบบเครอืขายของหนวยงานมี

ประสทิธภิาพและมเีสถยีรภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) ตรวจสอบอุปกรณฮารดแวร/ซอฟแวร และตดิตัง้อุปกรณใหมพรอมทัง้โปรแกรม

และอปุกรณเสรมิตางๆ ภายในหนวยงานใหมสีภาพพรอมใชงาน 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(สวนงาน IT-

โสตทัศนูปกรณ) 

2) ตรวจเช็คระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ตของหนวยงานใหมเีสถยีรภาพอยูเสมอ 

3) มกีารปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีความทันสมัย ถูกตอง 

ครบถวน อยางสมํ่าเสมอ 

4) ดําเนนิการสํารองขอมูลไวเพื่อปองกันความเสยีหายของขอมูล และดําเนนิการ

แกไข/ซอมอุปกรณนัน้ๆ  

5) มกีารเก็บขอมูลการแจงซอมภายในหนวยงานไวเพื่อเปนฐานขอมูล 

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหการบริการดานอาคาร/สถานที่-

ยานพาหนะมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหวัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

มสีภาพพรอมใชงาน 

1) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ หองเรียน อาคาร/สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและ

ยานพาหนะของหนวยงานใหมสีภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(สวนงาน

โสตทัศนูปกรณ) 

 

2. ตดิตาม/ตรวจสอบ ในการซอมบํารุงอุปกรณ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความ

สะดวกและยานพาหนะภายในหนวยงาน 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 3. อํานวยความสะดวกแกผูขอใชบรกิารดานตางๆ เชน การยมือุปกรณ การขอใช

หองเรยีน ระบบกลองวงจรปด  

4. ตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะหลังการใชงานทุก

ครัง้ 

5. จัดเก็บขอมูล สถติกิารขอใชบรกิาร การใชเช้ือเพลิงประจําทุกเดอืนเพื่อเปน

ฐานขอมูล และรายงานผลตอผูบรหิาร 

5. งานบุคลากร 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบยีบที่

กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดาน 

- การดําเนนิงาน (O) 

- การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่ 

เกี่ยวของ ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มอียู ต.ค.65-ก.ย.66 หัวหนา

สํานักงาน

คณบดี/ 

ฝายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(สวนงาน 

ฝายบุคคล) 

2) จัดสงคุณสมบัตขิองผูสมัครที่ตองการและเสนอช่ือเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ

ออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ และสอบสัมภาษณใหกองบรหิารงานบุคคล 

3) ประชาสัมพันธการรับสมัครกอนวันเริ่มรับสมัคร อยางนอย 5 วัน 

4) กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร อยางนอย 15 วันทําการ 

5) สงผลการสอบ/สอบสัมภาษณใหกองบรหิารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กําหนด

ในคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฯ 

6. งานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค   1) สํารวจความตองการ/ความจําเปนในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ก.ค.65 ฝายบรหิาร 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ

ที่กําหนด/ตําแหนงงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

2) นําความตอง/ความจําเปนมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและไดรับการอนุมัตจิาก

ผูบรหิารระดับสูง 

งานทั่วไป 

 (สวนงาน

บุคลากร) 3) สงเสรมิใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ต.ค.65-ก.ย.66 

4) ตดิตามการนําความรูไปใชประโยชนของบุคลากรภายในหนวยงาน อยางนอยป

ละ 2 ครัง้ 

ก.พ.66, ส.ค.66 

5) รายงานผลการนํารูไปใชประโยชนของบุคลากรใหมหาวทิยาลัยทราบ  

อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

ม.ีค.66,ก.ย.66 

7. งานการประเมนิการปฏบิัตงิาน 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหการประเมินการปฏบิัติ  

งานเปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดาน  

การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

1) จัดทําบัญชีรายช่ือสําหรับการประเมนิผลการปฏบิัติราชการในระบบ ERP รอบที่ 1  

ต.ค.65-ม.ีค.66 

รอบที่ 2  

เม.ย.-ก.ย.66 

หัวหนาสํานัก 

งานคณบดี 2) ตรวจสอบขอมูลในระบบ ERP พรอมบันทกึ/ยนืยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน 

3) ดําเนนิการประเมนิผลและยนืยันขอมูลในแบบประเมนิ 

4) แจงใหบุคลากรเขาไปดําเนนิการรับทราบผลการประเมนิฯ ในระบบ ERP 

8. งานการเงิน/บัญชี 

วัตถุประสงค เพื่อใหการเบกิจายถูกตองตาม

ระเบยีบการเบกิจาย 

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

1) รวบรวมโครงการที่ไดรับอนุมัตจิากผูบรหิารระดับสูง ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายพัสดุ 

และการเงนิ 2) รวบรวมเอกสารเบกิจายใหครบถวน    

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายใหเปนไปตามระเบยีบการเบกิจาย 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

- ระเบยีบเงนิรายไดมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

ทา 

วัตถุประสงคดาน  

- การรายงานทางการเงิน (F) 

- การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

4) จัดทําเอกสารเบกิจายและบันทกึขอมูลในระบบ (สวนงาน

การเงิน) 5) เสนอผูบรหิารอนุมัตกิารเบกิจาย 

6) จัดทําทะเบยีนคมุการเบิกจายโครงการ 

9. งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจาง (โดยวธิตีกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจางเปนไป

ตามระเบยีบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน  

การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

1) สํารวจพัสดุเปนประจําทุกเดอืน ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายคลัง 

และพัสด ุ 

(สวนงานพัสดุ) 

  

2) เทยีบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 รานคาขึ้นไป 

3) แตงตัง้คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง 

      วงเงินเกนิ 10,000 คกก. จํานวน 3 คน 

      วงเงินไมเกนิ 10,000 คกก. จํานวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพัสดุใหถกูตองและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจาง 

10. งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค  

เพื่อควบคุม เก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน  

การควบคุมวัสด ุ

1) บันทกึขอมูลรับเขาวัสดุทุกครัง้ 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายคลัง 

และพัสด ุ 

(สวนงานพัสดุ) 2) จัดเก็บวัสดุอยางเปนสัดสวนพรอมใชงาน 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

การดําเนนิงาน (O) 

 

3) บันทกึการเบกิจายพรอมลงช่ือการเบกิจาย  

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดอืนและประจําปงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ 

1) ลงทะเบยีนครุภัณฑในระบบ ERP 

ต.ค.65-ก.ย.66 

2) เขยีนหมายเลขที่ครุภัณฑ 

3) จัดทําทะเบยีนควบคุมการเบกิจายครุภัณฑ 

4) เก็บรักษาครุภัณฑใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบียน 

11. งานจําหนายพัสดุ 

วัตถุประสงค  

เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

การจําหนายครุภัณฑ 

1) สํารวจครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปนในการใชงาน 

 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายคลัง 

และพัสด ุ 

(สวนงานพัสดุ) 

 

 2) รายงานบัญชีครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปนใน 

การใชงานเพื่อขอจําหนายใหกับมหาวทิยาลัย 

  

3) แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจรงิของครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด 

สูญหาย 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและกําหนดราคากลางของครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ 

ชํารุด สูญหายและรายงานใหอธกิารบดพีจิารณาอนุมัติ 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

5) ขออนุมัตจํิาหนายตามระเบยีบที่กําหนด (วธิขีายทอดตลาด/วธิตีกลงราคา) 

6) บันทกึลงจายออกจากทะเบยีนควบคุมครุภัณฑ 

การจําหนายวัสดุ 

1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเปนในการใชงาน 

ต.ค.65-ก.ย.66 

2) ขออนุมัตจํิาหนายตามระเบยีบที่กําหนด (วธิขีายทอดตลาด/วธิตีกลงราคา) 

3) รายงานการจําหนายเศษวัสดุใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิทราบ 

12. งานหลักสูตรและการสอน 

วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหแผนการเรยีนเปนไปตามโครงสราง

หลักสูตรและขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาวาดวยการจัดการศกึษา 

1) สาขาวชิาจัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอรมที่กําหนด พ.ย.-ธ.ค.65 

 

ฝายบรกิาร

การศกึษา 2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรและเงื่อนไขของคําอธิบาย

รายวชิา 

2. เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน  

การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

3) เสนอแผนการเรยีนตลอดหลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ  

 
4) จัดสงแผนการเรยีนตลอดหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบใหกองบรกิารการศึกษา

กอนเปดภาคเรยีน 

ม.ค.66 

5) จัดทํา มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 แลวเสร็จกอนเปดภาคเรยีนมหาวทิยาลัย 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

6) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวชิาและทุกคาบเรยีน ภาคเรยีนที่ 1 

กอน 15 ส.ค.65 

ภาคเรยีนที่ 2

กอน 5 ม.ค.66 

7) อาจารยสอนตาม มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 ที่กําหนด ภาคเรยีนที่ 1  

ส.ค.-ธ.ค.65 

ภาคเรยีนที่ 2  

ม.ค.-พ.ค.66 

8) ประเมนิผลการเรยีนรูของนักศกึษาตามหลักเกณฑที่กําหนด ภาคเรยีนที่ 1  

ธ.ค.65 

ภาคเรยีนที่ 2  

พ.ค.66 

 

 9) จัดทํา มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรยีนการสอน ภาคเรยีนที่ 1  

กอน 15 ม.ค.66 

ภาคเรยีนที่ 2 

กอน 15 ม.ิย.66  

10) จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ม.ิย.66 

11) ประชาสัมพันธใหนักศกึษาเขาประเมนิอาจารยผูสอนครบทุกรายวิชา ภาคเรยีนที่ 1  
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

พ.ย.65 

ภาคเรยีนที่ 2 

 ม.ีค.66 

12) สรุปคะแนนประเมนิอาจารยผูสอนและเสนอตอผูบริหาร  ภาคเรยีนที่ 1  

ธ.ค.65 

ภาคเรยีนที่ 2  

เม.ย.66 

13. งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบรหิารจัดการ

หนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน  

1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนด  เม.ย.-ม.ิย.65 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

การดําเนนิงาน (O) 2) ผูบรหิารตรวจสอบความถูกตองของประมาณการรายรับ  เม.ย.-ม.ิย.65 

 

3) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับโครงการกิจกรรมในแผนปฏบิัตกิาร

ประจําป ใหครบทุกโครงการ 

ก.ค.-ส.ค.65 

4) ผูบรหิารตรวจสอบความถูกตองของการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

ใหกับโครงการกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิารประจําป 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

5)  บันทกึงบประมาณรายจายในระบบ ERP ใหครบทุกโครงการที่มกีารจัดสรร

งบประมาณ 

6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาอนุมัติ ก.ย.65 

14. งานจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ปและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหหนวยงานมทีศิทางองคกรที่ชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการปฏบิัตไิด  

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) รวบรวมขอมูลภายใน-ภายนอกของหนวยงาน ม.ีค.-พ.ค.65 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
2) วเิคราะหทศิทางของหนวยงาน 

3) บุคลากรภายในหนวยงานมสีวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป 

ม.ิย.-ก.ค.65 

4) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปใหสอดคลองกับทศิทางของ

มหาวทิยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปตอคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ส.ค.-ก.ย.65 

 6) เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปตออธกิารบดเีพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

ส.ค.-ก.ย.65  

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปใหกับบุคลากรภายใน

หนวยงานไดรับรูเพื่อนําไปสูการปฏบิัต ิ

 

ต.ค.65 

15. งานรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณและผล

การดําเนนิงานมคีวามถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) ประมวลผลการใชจายของโครงการกจิกรรมยอยในระบบ ERP ทุกโครงการ

พรอมบันทกึผลการดําเนนิงานของโครงการที่แลวเสร็จ 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) บันทึกผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารผาน

ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดอืนถัดไป   

3) ผูบรหิารตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการใชจายงบประมาณและผล

การปฏบิัตงิานตามแผนปฏิบัตกิาร 

4) รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัตกิาร ให

มหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

16. งานการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการดาน

งบประมาณของคณะวทิยาการจัดการอยางมี

ประสทิธภิาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดาน 

การดําเนนิงาน (O) 

 

 

1) จัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ ส.ค.65 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ 

3) ปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธทางการเงนิตามขอเสนอแนะของกองนโยบายและ

แผน 

ส.ค.65 

4) เสนอแผนกลยุทธทางการเงนิประจําปเสนอผูบรหิารหนวยงาน/คณะกรรมการ

ประจําคณะ/คณะกรรมการวทิยาลัย/อธกิารบด ีพจิารณา 

ก.ย.65 

5) จัดสงแผนกลยุทธทางการเงิน ที่ไดรับการอนุมัตไิปยังกองนโยบายและแผน 

17. งานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง

มปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ไว  

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) จัดทําคําสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ม.ิย.65 ฝายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

ต.ค.65 

3) วเิคราะหและประเมนิความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 

4) ปรับปรุง (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

ตามขอเสนอแนะของผูบรหิาร 

ต.ค.65 

5) ปรับปรุง (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการอํานวยการ 

ต.ค.65 

6) จัดสงแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ ที่ไดรับ

อนุมัตไิปยังกองนโยบายและแผน 

 

 7) ตดิตาม รายงานความกาวหนาการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 

เดอืน และ 12 เดอืนตอกองนโยบายและแผน 

ม.ีค.66,ก.ย.66 

 
8) สรุปผลผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

ประจําปงบประมาณเสนอผูบรหิาร 

18. งานตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 

วัตถุประสงค   1) จัดทําคํารับรองการปฏบิัตริาชการของหนวยงานตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัย

กําหนด 

ก.ย.65 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

เพื่อใหการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ

มปีระสทิธภิาพและมีผลการปฏบิัตริาชการบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน  

- การดําเนนิงาน (O) 

- การรายงาน (R) 

2) ผูบรหิารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏิบัตริาชการของหนวยงาน 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

3) จัดทําปฏทินิการถายทอด ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ของ

หนวยงาน 

4) จัดทําคูมอืประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 

5) ตรวจสอบและแกไขขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ในระบบ

ตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค.65 

6) ถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ต.ค.65 

  7) สรางความรูความเขาใจและช้ีแจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

 

 8) ตดิตามความกาวหนาการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกเดอืน 

ต.ค.65-ก.ย.66 

 
9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการใน

ระบบตดิตามใหมหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

10) รายงานความกาวหนาการปฏบิัติราชการตามแผนปฏบิัตกิารประจําปและ

รายงานใหคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพจิารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.65,ม.ีค.66 

ม.ิย.66,ก.ย.66 

19. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหการประกันคุณภาพการ ศกึษาภายในของ

หนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน  

1. การดําเนนิงาน (O) 

2. การรายงาน (R)  

3. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

 

1) สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตอมหาวิทยาลัย 

ในระบบ CHE QA online ของปการศกึษาที่ผานมา 

ต.ค.65  

2) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในและไดรับความเห็นชอบจากผูบรหิารระดับสูงของหนวยงาน 

ธ.ค.65 

3) ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 

มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน  

4) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหกับ 

บุคลากรภายในหนวยงาน 

ม.ีค.66 

5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงานตอ  

ภาคการศกึษา 

ที่ 1 ม.ค.66 

 คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค

การศกึษา 

ภาคการศกึษา 

ที ่2 ม.ิย.66 

 

6) จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) พรอมบันทกึขอมูลผาน

ระบบ CHE QA online 

ม.ิย.66 

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ก.ค.66 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

( lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อ

พจิารณากอนรับตรวจประเมนิฯ ระดับคณะ 

ส.ค.66 

9) จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน พรอมบันทกึขอมูลผาน

ระบบ CHE QA online 

10) จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและ 

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับคณะ ตอคณะกรรมการประจําหนวย งานเพื่อพิจารณา

กอนรับตรวจประเมนิฯ ระดับสถาบัน 

 

ก.ย.66 

20. งานการจัดการความรู (KM) 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมที่

สามารถทําใหเปาประสงคของแตละยุทธศาสตร

สําเร็จ  

1) จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน ประจําปงบ 

ประมาณ 

ส.ค.65 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานเพื่อเลอืกองคความรูที่จะ

ดําเนนิการ 

3) จัดทํา (ราง) แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

2. เพื่อใหบรรลุตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในและตามคํารับรองการปฏบิัติ

ราชการ 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

 

4) ปรับปรุง (ราง) แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณตามขอเสนอแนะ

ของผูบรหิาร 

5) จัดสงแผนการจัดการความรูตอกองนโยบายและแผน ก.ย.65 

6) รายงานความกาวหนาการจัดการความรูรอบ 3,6,9 และ 12 เดอืน ต.ค.65-ก.ย.66 

7) เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของมหาวทิยาลัย 

8) สรุปผลการจัดการความรูของกลุมความรู ประจําปงบประมาณ ก.ค.-ก.ย.66 

9) เขารวมกจิกรรม KM SHARE & LEARN  ก.ย.66 

21. งานผลติผลงานวิจัย  

วัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวจัิยใหมคีวาม

เช่ียวชาญในการเขยีนผลงานวจัิย 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) จัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการวจัิยที่ผานการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน 

ส.ค.65 ฝายพัฒนา

งานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ 2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.65-ก.ย.66 

  
3) อาจารยประจําของหนวยงานที่ผานการพัฒนาไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน ธ.ค.65,ม.ีค.66 

ม.ิย.66,ก.ย.66 

22. งานเผยแพรงานวิจัย 

วัตถุประสงค  1) จัดโครงการสงเสรมิและสนับสนุนการตพีิมพเผยแพรผลงานวจัิยใหแกอาจารย ม.ค.-ม.ีค.66 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยมกีารตพีมิพ

และผลงานวจัิยตามมาตรฐานที่กําหนด 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

 

2) ประชาสัมพันธแหลงเวทกีารนําเสนอและวารสารระดับชาต ิหรอืนานาชาตใิห

อาจารยทุกคนรับทราบ 
ฝายพัฒนา

งานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ 

3) จัดประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาติ หรอืเปนเจาภาพรวมกับหนวยงาน

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

ม.ิย.66 

4) สรุปและรายงานผลการตพีมิพเผยแพรงานวิจัยทัง้ในและภายนอกของอาจารย

ลงในแบบฟอรมของมหาวทิยาลยักําหนดไดครบถวน 

ก.ค.-ก.ย.66 

23. งานบรกิารวชิาการแกสังคม 

วัตถุประสงค เพื่อใหการบรกิารวชิาการตรงตาม

ตองการของชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) มีสวนรวมในการกําหนดกลุมชุมชนและองคการเปาหมายการใหบริการทาง

วชิาการแกสังคมกับมหาวทิยาลัย 

ก.ค.65 ฝายพัฒนา

งานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ  

 
2) สํารวจความตองการจากกลุมชุมชนและองคการเปาหมาย ส.ค.65 

 3) นําผลการสํารวจความตองการมาจัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปและ

แผนการใชประโยชนจากการบรกิารวชิาการ 

4) จัดทําแผนการบรกิารวิชาการประจําปและแผนการใชประโยชนจากการบรกิาร

วชิาการที่ผานการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย 

ก.ย.65 

5) จัดโครงการบรกิารวชิาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.65-ม.ีค.66 

6) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรกิารวชิาการลงในแบบฟอรมที่

มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.65,ม.ีค.66, 

ม.ิย.66 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

7) ประเมนิผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการบริการ

วชิาการและเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัยพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.66 

8) นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุง

ในการทําแผนบรกิารวิชาการในปถัดไป 

ส.ค.66 

24. งานศูนยเรยีนรูสูชุมชน 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหแหลงเรยีนรูเปนที่รูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

1) คัดเลอืกองคความรูที่จําเปนในแหลงเรยีนรู ต.ค.65 ฝายพัฒนา

งานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ/

ฝายวทิยุ 

โทรทัศนและ

วทิยุกระจาย 

เสยีง 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/องคความรูในแหลงเรยีนรูชุมชน ต.ค.65-ม.ีค.66 

3) ประชาสัมพันธการใหบรกิารแหลงเรยีนรูตามชองทางตางๆ 

4) รายงานผลการดําเนินงานการใหบรกิารแหลงเรียนรูตามแบบฟอรมที่

มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.65,ม.ีค.66 

5) นําฐานความรู/องคความรูที่อยูในแหลงเรียนรูเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน

และสถาบันวจัิยและพัฒนา 

ส.ค.66 

25. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 1) แตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเปน

ผูรับผิดชอบงานดานศลิปะและวัฒนธรรมภายในหนวยงาน 

ก.ค.65 

 

ฝายกจิการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 2) กําหนดวัตถุประสงคของแผนและกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

เพื่อสงเสรมิใหนักศกึษาและบุคลากรไดรับการ

พัฒนาใหมทีัศนคต ิคานยิม ความมสีุนทรยี และ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

3) จัดทําแผนปฏบิัตกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่กําหนดวัตถุประสงค

ของแผน ตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ 

4) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของโครงการทกุโครงการที่

กําหนดในแผนปฏบิัตกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ส.ค.65-ก.ค.66 

5) รายงานผลการดําเนนิงานการจัดโครงการตามแผนปฏบิัตกิารดานทํานุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมตอผูบรหิารหนวยงานและมหาวทิยาลัยปละ 2 ครั้ง 

ม.ค.66,ก.ค.66 

6) เผยแพรกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหประชาคมทราบ ส.ค.66-ก.ค.66 

7) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานตอผูบริหารหนวยงานและสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ก.ค.66 

8) นําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

26. งานสงเสรมิกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค  

เพื่อสงเสรมิและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ (5 

ดาน) และการประกันคุณภาพ 

1) นักศกึษาเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาของหนวยงาน 

พ.ค.-ม.ิย.66 ฝายกจิการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 2) จัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่สงเสรมิคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงคครบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม 2) ดานความรู 

3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความ สัมพันธระหวางบุคคลและความรับ 

ส.ค.66 
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งาน/วัตถุประสงค กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

วัตถุประสงคดาน  

การดําเนนิงาน (O) 

ผิดชอบ 5) ดานทักษะการคิดวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) เสนอแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาใหผูบรหิารสูงสุดของ

หนวยงานและผูบรหิารสูงสุดของมหาวทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ 

4) จัดกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา ส.ค.66-ก.ค.66 

5) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการครบทุกขอ 

6) นําผลการประเมนิมาปรับปรุงโครงการในปถัดไป 

7) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ใหมหาวทิยาลัยทราบ ปละ 2 ครัง้ 

รอบที่ 1 ม.ค.66 

รอบที่ 2 ม.ิย.66 

 8) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษา 

ม.ิย.66  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ภาคผนวก 2 
แบบฟอรมการระบุความเส่ียง และประเมินความเส่ียง (FM-RM-01)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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