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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 



คำนำ 
คณะวทิยาการจัดการ ได้ตระหนกัถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อให้การดำเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาการจดัการ

เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏบิตัิการ

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

ปฏบิตัติามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้เกณฑ์

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดใหห้น่วยงานดำเนนิงานตามแผน

บริหารความเสีย่งที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่

ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนนิงานตามพันธกจิของคณะและใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม ประกอบกับการประเมนิ “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแหง่ชาต ิ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกีย่วกบั

ผลประโยชนท์ับซ้อน  นัน้ 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก ่ 

บทที่ 1 บทนำ  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสีย่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะวิทยาการจัดการ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ 

คณะวิทยาการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
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 ตุลาคม 2565 

 

 



บทสรปุสำหรบัผูบรหิาร 

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 และมีการส่ือสารแผนบริหารความเส่ียงใหบุคลากรไดรับรู เพื่อจะไดนำไปสูการปฏิบัติ โดยมีผลการ
บริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับไดในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑการประเมิน “คุณธรรมและความ
โปร งใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 
10 การปองกันการทุจริต ระบุใหสวนราชการประเมินความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน นั้น 

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางทีใ่ชในการจดัการความเส่ียง 
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจดัการแตละความเส่ียง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 
จากขั้นตอนดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดวิเคราะหความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... 

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

1. ดานกลยุทธ จำนวน 1 ความเส่ียง ไดแก  
  1.1  จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับที่กำหนดไว 

 
2. ดานความเส่ียงดานการปฏิบัตงิาน จำนวน 2 ความเส่ียง ไดแก 

  2.1  การนำงานวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย 
  2.2  การจัดกจิกรรมพัฒนาศึกษาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการทีก่ำหนด  

 
3. ดานความเส่ียงดานทรพัยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จำนวน 3 

ความเส่ียง ไดแก 
3.1  ไฟฟาดับ 
3.2  การเกดิเหตุอัคคีภัย 
3.3  ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  



 
4. ดานความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ จำนวน 1 ความเส่ียง ไดแก  

         4.1  การเปล่ียนแปลงกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงานของ 
                         มหาวิทยลัย        
 

5. ดานความเส่ียงการทจุริตเกีย่วกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ความเส่ียง ไดแก  
         5.1  การจัดซื้อจัดจางที่มคีวามผูกขาดกบัผูประกอบการรายเดิม 
 
การควบคุมภายใน 
   คณะวิทยาการจัดการ ไดสรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พรอมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงค การควบคุมที่มีอยู 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ และผูรับผิดชอบของแตละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่
ควบคุมภายใน ดังนี้  
 

งาน วัตถุประสงค 
จำนวนกิจกรรม 

การควบคมุ 
1. งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค 

เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร การราง/พิมพ ถูกตอง 
รวดเร็ว และครบถวน รวมทัง้การจัดเก็บเอกสารใหเปนไป
ตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
1. ดานการดำเนินงาน (O) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่
เกี่ยวของ (C) 

6 

2. งานจัดทำขาวประชาสัมพันธ วัตถุประสงค 
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดขีองหนวยงาน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
การดำเนินงาน (O) 

5 

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

5 

4. งานอาคาร-พาหนะ วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบรกิารดานอาคาร/สถานที่ ยานพาหนะมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
การดำเนินงาน (O) 
 
 

5 

5. งานสรรหาบคุลากร วัตถุประสงค 
เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบียบที่กำหนด 
โปรงใส ตรวจสอบได 

5 



3 
 

งาน วัตถุประสงค 
จำนวนกิจกรรม 

การควบคมุ 
 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
1. การดำเนินงาน (O) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่
เกี่ยวของ ( C ) 

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

5 

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

4 

8. งานการเงิน/บัญชี 
  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการเบิกจายถกูตองตามระเบียบการเบกิจาย  
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
1. การรายงานทางการเงิน (F) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่
เกี่ยวของ ( C ) 

6 

9. งานจัดหาพสัดุ-จัดซื้อจัดจาง (โดย
วิธีตกลงราคาเงนินอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการจัดหาพัสด ุ– การจดัซื้อจัดจางเปนไปตาม
ระเบียบและตรงความตองการ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่เกีย่วของ 
( C ) 

4 

10. งานควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค 
เพื่อควบคุม เกบ็รักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน   การ
ดำเนินงาน (O) 

8 

11. งานจำหนายพัสด ุ วัตถุประสงค 
เพื่อจำหนายพัสดุที่เส่ือมสภาพ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 
 
 

9 



งาน วัตถุประสงค 
จำนวนกิจกรรม 

การควบคมุ 
 

12. งานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค 
เพื่อใหแผนการเรียนเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรและ
ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการจัด
การศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่เกีย่วของ 
( C ) 

12 

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

6 

14. งานจดัทำแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจำป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหหนวยงานมีทิศทางองคกรที่ชัดเจนและสามารถ
นำไปสูการปฏิบตัิได 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

7 

15. งานรายงานผลการใชจางบ 
ประมาณและผลการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานมีความถูกตอง 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

4 

16. งานการจดัทำแผนกลยุทธทาง
การเงิน 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะ
วิทยาการจดัการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

5 

17. งานการจดัทำแผนบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการดำเนนิงานบริหารความเส่ียงเปนปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว 
 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

8 

18. งานตดิตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เปาหมายทีก่ำหนด 

10 



5 
 

งาน วัตถุประสงค 
จำนวนกิจกรรม 

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

19. งานประกันคุณภาพการ ศึกษา
ภายใน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของหนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั อุดมศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน  
1. การดำเนินงาน (O) 
2. การรายงาน (R)  
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่
เกี่ยวของ ( C ) 

11 

20. งานการจดัการความรู (KM) วัตถุประสงค 
เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สามารถทำให
เปาประสงคของแตละยุทธศาสตรสำเรจ็ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

9 

21. งานผลิตผลงานวิจัย วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวิจัยใหมีความ
เชี่ยวชาญในการเขยีนผลงานวจิัย 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

4 

22. งานเผยแพรผลงานวิจัย วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมกีารตพีมิพและ
เผยแพรผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

4 

23. งานบริการวิชาการแกสังคม วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบรกิารวิชาการตรงตามความตองการของชุมชน
และทองถิ่น 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

8 

24. งานศูนยเรยีนรูสูชุมชน วัตถุประสงค 
เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนทีรู่จกัของสังคม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

5 

25. งานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 
8 



งาน วัตถุประสงค 
จำนวนกิจกรรม 

การควบคมุ 
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบคุลากรไดรับการพัฒนาใหมี
ทัศนคต ิคานิยม ความมีสุนทรยี และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
การดำเนินงาน (O) 

26. งานสงเสรมิกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

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

8 
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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการแผ นด ิน (ฉบ ับท ี ่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บ ัญญัต ิวา  

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งที่จำเปน
อยางยิ่งเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดวาเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 

 

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

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 3) 
กำหนดใหหนวยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ 10 
การปองกันการทุจริต ระบุใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับประโยชนทับซอน



 

2 
 

 

1.2 ขอมูลพื้นฐาน 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 ช้ันนำดานบริหารจัดการ 
 
1.2.4 จุดประสงค (Purpose) 
        1. บัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 
        2. การวิจ ัยทางวิชาการที ่อ ุดมไปดวยความคิดสรางสรรค (Academic research with creative and 
innovative concept) 
        3. ผลงานวิชาการที ่ตอบและแกปญหาของสังคม (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 สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสู
สากล 

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

4. สงเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไวซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
 

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

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู  (Knowledge Capita) 
2. คุณธรรม  (Morality) 
3. เครือขาย  ( Partnership)  
4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” 
   

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
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1.2.9 อัตลักษณ (Identity) 
        เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 
1.2.10 เอกลักษณ (Uniqueness) 
        เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู 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
ไปสูความสำเร็จที่กำหนดไว ดังน้ี  

1. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสู

ความสำเร็จสูงสุดในเสนทางวิชาชีพ 
2) รักษาเอกลกัษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาที่มีอดีตอันนาภูมิใจเพ่ือนำไปสูความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองคกร 
3) สงเสริมและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดลอมที่ดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศกึษา โดยเฉพาะอยางย่ิงอุปกรณ บรรยากาศที่

เอ้ือตอการเรียนรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพทั้งในดานวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสูความเปนเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

4) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูลึกซึ่งในศาสตรทีส่ำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเปนเพ่ือนรวมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศกึษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใชภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับที่ดี สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

6) พัฒนานักศกึษาใหเปนบัณฑิตที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษที่โดดเดนนอกจากศาสตรที่ศึกษา 
3. นโยบายดานการวิจัย 
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1) มุงเนนผลิตงานวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดจริง 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน 
3) สรางใหนักศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิจัยและสราง

ผลงานที่เปนยอมรับของสังคมได 
4. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

1) สงเสริมใหมกีารบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นำไปสูการพ่ึงพาตนเองได 
3) สงเสริมใหมกีารจัดแหลงเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสเรียนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 

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

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 มีดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
โดยแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) สามารถสรุปเปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และ
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแตละยุทธศาสตร 
 
1.2.14 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปล่ียน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทนัตอ่โลก

อนาคต แต่สำหรับส่ิงที่ดแีละมีคุณค่า เราต้องธำรงรกัษา มหาวทิยาลัยจึงไดก้ำหนดรปูแบบของการบริหาร

จัดการมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเตม็ในสิ่งทีย่ังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ต่อยอดทุนความรูแ้ละทนุสังคมทีมี่อยู่ ตดิตามอย่างตอ่เนื่อง เพื่อ

กำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำไปสู่ความเป็น “ตน้แบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 

ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิง่ที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้ง

ดูแลรักษาเอาไว ้
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 จากรปูแบบของการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอยีด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเตบิโตกบัสังคมยุคใหม ่

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเปน็มหาวทิยาลัยระดับโลก 

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

มหาวทิยาลัยที่ยึดมัน่ในความซื่อสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

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

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมยั 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเตม็กำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

 
1.3 ขอมูลผลการดำเนินงานปทีผ่านมา (3 ป ยอนหลงั) 
 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน  

สาขาวิชา 
จำนวนหลักสตูรที่เปดสอน 

ปการศึกษา  
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

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

5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 4 หลักสูตร 

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

- 

รวมทั้งสิน้ 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 4 หลักสูตร 
 
 
1.3.2 ขอมูลนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ 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.แขนงว ิชาการจ ัดการธ ุร กิจ
บริการ 

291 67 - 358 283 - 284 31 315 

6.แขนงว ิชาการประกอบการ
ธุรกิจ 

272 13 - 285 262 - 259 - 259 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 241 97 - 338 205 67 -- - - 
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 189 - - 189 153 - 122 - 122 
9.สาขาวิชาการบัญชี 730 151 83 964 711 100 671 71 742 
10.การจ ัดการท ุนมนุษย และ
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 - - - - 

รวมทั้งสิน้ 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 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ 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.แขนงว ิชาการจ ัดการธ ุร กิจ
บริการ 

43 16 104 43 16 104 84 11 421 

6.แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 40 - 56 40 - 56 96 2 290 
7.สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 47 30 84 47 30 84 4 7 11 
8.สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 - 51 2 - 51 46 - 46 
9.สาขาวชิาการบัญช ี 102 58 216 102 58 216 256 31 290 
10.แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 47 - 37 47 - 37 - - - 
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และ

การสื่อสารองค์กร 
74  51 74  51 - - - 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการ

สื่อสารการตลาด 
45 - 55 45 - 55 - - - 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ

วทิยุโทรทัศน์ 
3 - 97 3 - 97 - - - 

14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อ

ดจิทัิล 
  101   101 - - - 

รวมทั้งสิน้   1337   1337   691 

 
1.3.4 ขอมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปการศึกษา 
ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

การมีงานทำ 1148 คน 1013 คน  754 คน 

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑขั้นต่ำของ 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 - - - - 

รวมทั้งสิน้ 61 48 60 53 41 38 

 
1.3.6 ขอมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ
2563 

ปงบประมาณ
2564 

ปงบประมาณ
2565 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 2 2 
สาขาวิชานิเทศศาสตร - - 

รวมทั้งสิน้ 1   
 

1.3.7 ขอมูลการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ
2563 

ปงบประมาณ
2564 

ปงบประมาณ
2565 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 8 6 
สาขาวิชานิเทศศาสตร - - 

รวมทั้งสิน้ 5 8 6 
 

1.3.8 ขอมูลบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

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

รวมทั้งสิน้ 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 - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 57 34 7 98 26 23 6 55 27 22 5 54 

 

1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได ดำเน ินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 องคประกอบ จำนวน 11 ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.84 มีผลการดำเนินงานอยูในระดับ ดีมาก รายละเอียด ดังน้ี 
 

องคประกอบที ่ 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
บงชี้ 

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   
คะแนนเฉลี่ย 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

ทั้งหมด จำนวน 82 คน จำแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 55 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 

27 คน ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จำนวน 3,260 คน มีวิสัยทัศนที่วา คณะวิทยาการจัดการ : แมแบบที่ดีของ

สังคม ดานการบริหารจัดการ 

 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 4 ทาน ไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

วิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 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 นักศกึษา จำนวน 3 คนศิษยเกา จำนวน 2 คน 

และผูใชบัณฑิต จำนวน 3 คน ตลอดจนตรวจสอบหลักฐาน และสมัภาษณผูรับผิดชอบ ผลการตรวจประเมิน พบวา 

คณะวิทยาการจัดการ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 5 องคประกอบ จำนวน 11 

ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ย 4.84 คณุภาพระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนที่ได ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 15.46 3.87  3.87 

4  

ตัวบงชี ้  1.2 อาจารยประจำคณะที ่ม ีค ุณว ุ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 

ตัวบ งช ี ้  2.1 เง ินสนับสนุนงานว ิจ ัยและงาน

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) 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนที่ได ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

กลุมมนุษยฯ 25,000 

บาท 

ตัวบงชี ้ 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 การวิจัยและนวัตกรรม 
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 การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย และ

เอกลักษณของคณะ 

6 ขอ 6 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 และ 6) 

 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี ้  5.1 การบริหารของคณะเพื ่อการกำกับ

ติดตามผลลัพธ ตามพันธกิจ กลุ มสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1 2 3 4 5 6 และ 7) 

 5.00 

ตัวบงชี ้ 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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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ที ่เป นไปหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
กำหนดใหหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 3) กำหนดใหหนวยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของ
หนวยงานและใหระดับความเสี ่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑการประเมิน "คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต โดยกำหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยง
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะวิทยาการจัดการ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังน้ี 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดำเนินการที่สำคัญของหนวยงาน โดยครอบคลุมพันธ
กิจทุกดาน 

2. ผู บริหารและบุคลากรของหนวยงานทุกระดับตองตระหนัก ใหความสำคัญ และมีสวนรวมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน มาใชเปน
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกตอ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะตองมีระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน 
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการอยางเหมาะสม สม่ำเสมอและตอเนื่องตาม

สถานการณและเวลา 
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2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

วัตถุประสงคของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธบิาย 
คา

เปาหมาย 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
1.  เพ ื ่ อ ใหหน วยงาน
จัดการกับความเสี่ยงใน
การปองกันหรือลดความ
เส ี ่ ย ง ให  อย ู  ร ะด ับที่
ยอมรับได  

1.1 รอยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ไดรับการควบคุมและลด
ระด ับความเส ี ่ ยง เท ียบกับ
ประเด็นความเสี ่ยงทั ้งหมดที่
กำหนดขึ้นตอป 

พิจารณาจากจำนวนประเด็นความเสี่ยง
ที ่ม ีระดับความเสี ่ยงลดลงจากระดับ
ความเสี ่ยงหลังการควบคุมเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอยละ 
100.00 

2. การควบคมุภายใน 
2.1 เพ ื ่อให  เก ิดความ
มั่นใจวาการดำเนินงาน
จะบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงคที่วางไว 

2.1 ร อยละของงานที ่ม ีการ
ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่
กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงาน
ตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุม
ภายใน เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมดใน
แผนควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

รอยละ 
100.00 
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปงบประมาณ 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. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ  

ดานบริหารความเสี่ยง 
1) วิเคราะหและระบุปจจัยความเสี่ยง 
2) จัดทำ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

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

จัดการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 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. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ผูรับผิดชอบ 

11. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ 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. เผยแพรรายงานผลการบริหารความเสี ่ยง และขอสังเกตและ
ข อเสนอแนะ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 บนเว ็บไซต
มหาวิทยาลัย 

16 ต.ค. 66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

16. นำขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง  

ต.ค. 66 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะวิทยาการจัดการ ไดปรับประยุกตใชขั ้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี ่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการรวมของสถาบันว ิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

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

มาภิบาลที่เกี่ยวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียงของแตละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปญหาและอุปสรรค
ของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงชี้อันจะนำไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห ดังกลาว 

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

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

 ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเส่ียงตางๆ อาจพิจารณาจากปจจัยเส่ียงในหลายดาน เชน 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที ่กำหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน การกำหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน การรวมมือกับองคกรอิสระทำใหโครงการขาดการ
ยอมรับโครงการไมไดนำไปสูการแกไขการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเปนความ
เส่ียงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร การบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชและการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งสงผล
ตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 

3. ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานดานการเงิน งบประมาณ การควบคุมคาใชจาย ระบบ
สารสนเทศ และดานสถานที่ 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไม
ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะหความเส่ียงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ แลวจะตองนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ
ในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียง อาทิ 

4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเส่ียงตอเรื่องประสิทธิผล และการมีสวนรวม 
4.2 ดานการดำเนินงาน อาจมีความเส่ียงตอเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรงใส 
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4.3 ดานการเงิน อาจมีความเส่ียงตอเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเส่ียงตอเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเส่ียงความเส่ียงการทจุริต หมายถงึ ความเส่ียงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกดิการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน แบงออกเปน 3 ดาน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานทีมี ภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) 

5.2 ความเส่ียงการทุจรติในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่
5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับความเส่ียง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในไดกำหนดเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดไดทั้งเกณฑ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
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 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง เปนการนำความเส่ียงและปจจัยเส่ียงแตละปจจัยที่ระบุไว
มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง 
เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยให
มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12 15   ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเส่ียงนอย 

1 2 3 4 5   ความเส่ียงนอยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัยวามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะหระดับความเสี ่ยง เมื ่อพิจารณาโอกาสและความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณความรุนแรงของ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเส่ียงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเส่ียงที่สำคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตาม
ตารางการประเมินความเส่ียงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลือกความเส่ียงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียง

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 ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบความเส่ียงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเส่ียงแบงได 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่
มีอยูในปจจุบันซึ่งไมตองดำเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดำเนินการใดๆ ใหขอ
อนุมัติหลักการรับความเส่ียงไวและไมดำเนินการใดๆ 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตองรบีดำเนินการกำจดัความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกำจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพื่อใหอยูในระดับความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวงั 

 ความเสี่ยงนอยมาก 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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
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) หรือโอนความเส่ียง (Risk Spreading) คือ ความเส่ียงที่สามารถโอนไปใหผูอื่น
ได เชน การทำประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล ภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

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

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

การติดตามและเฝาระวังความเส่ียงโดยการกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละหนวยงานมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไวอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามาตรการในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือปองกันความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

 



หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ
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1. ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธเชิง

รุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา

ใหม รูปแบบ Online

คณะ ฯ มีการแตงตั้งคณะทํางาน ดําเนินการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก  และมีการติดตามจํานวน

นักศึกษา ทุกรอบการรับนักศึกษา โดยใหทาง

หลักสูตรชวยเรงประชาสัมพันธตามสื่อออนไลน

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

ดําเนินการประชาสัมพันธ

เชิงรุก

2. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธการรับ

สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ผาน

ระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซตมหาวิทยาลัย 

เว็บไซตหนวยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจ

หนวยงาน ผานLine  Instagram และ 

Twitter เปนตน

คณะ ฯ  เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธการรับ

สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ผานระบบ

อินเตอรเน็ต เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซต

หนวยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจหนวยงาน ผาน

Line  Instagram และ Twitte

เพิ่มชองทางการ

ประชาสัมพันธ เพื่อให

นักศึกษาไดรับรูการรับ

สมัครที่รวดเร็ว

3. ประชุมคณะ ทํางานและรายงานสรุปผล

การติดตามและประชาสัมพันธกลุม 

เปาหมาย รอบ 6,9 เดือน

คณะ ฯ มีการประชุมคณะทํางานและรายงาน

สรุปผลการติดตามและประชาสัมพันธกลุม 

เปาหมาย

การประชุมคณะทํางาน

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

Open house

4. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัย 

ดําเนินการปดปรับปรุงหลักสูตรที่มีจํานวน

นักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับที่กําหนดไว 

ประจําปการศึกษา 2566 และมีการเปด

หลักสูตรใหม ที่มีความนาสนใจกับ

ตลาดแรงงานปจจุบัน

คณะ ฯ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบการปรับปรุงใหทันสมัย ตรงตามความ

ตองการของผูเรียนและตลาด แรงงาน

N/A

1. จัดโครงการสรางความรูความเขาใจ

ใหกับบุคลากรในคณะเพื่อสงเสริมให

ทํางานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการอบรม

ความรูดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อใชในการยื่น

จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

คณะวิทยาการจัดการมี

การจัดโครงการอบรม

ความรูดานทรัพยสินทาง

ปญญาเพื่อใชในการยื่น

จดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร

2. สนับสนุนสงเสริมการทํางานวิจัยและ

และนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมี

คลีนิควิจัยใหคําปรึกษา

คณะวิทยาการจัดการมีคลีนิควิจัยใหคําปรึกษา

แกคณาจารย นักวิจัย เพื่อสนุนสงเสริมการ

ทํางานวิจัย

3. ติดตามจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีที่นําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

4. ประชุมเพื่อนําผลการติดตามจํานวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยมาปรับปรุง/

พัฒนาใหมีจํานวนเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดไว

มีรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการติดตาม

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

มีการติดตามจํานวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีที่นําไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชยของ

หนวยงานประจําทุกเดือน

ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

ผูกํากับดูแล: 

รองคณบดีฝายวิจัย

ผูรับผิดชอบ: 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

9ความเสี่ยงสูง 3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ลดความเสี่ยง 3 316

2 8 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

 2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย

ไมมีงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถ

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

4 4

2.ดานการปฏิบัติงาน

4

บทที่ 3

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม 
(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได
(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

 1.1 จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเขาศึกษาไมเปนไป

ตามแผนการรับที่กําหนดไว

ลดความเสี่ยง 4 2 8 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝายบริหาร /

รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูรับผิดชอบ:               

ฝายบริหารงานทั่วไป (สวน

งานประชาสัม พันธ)  และ

ฝายบริการการศึกษา

1.ดานกลยุทธ

จํานวนผูสมัครที่รายงานตัวเขาศึกษาไมเปนไปตาม

เปาหมายนอยกวารอยละ 85 ของแผนรับ

4 4 16 ความเสี่ยงสูง
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม 
(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได
(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.จัดทําประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติ

ในการจัดการเรียนการสอนการ และการ

เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา หรือ

ประกาศที่เกี่ยวของ และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหนักศึกษารับทราบ

คณะวิทยาการจัดการ มีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2566 เพื่อ

กํากับ ดูแล สั่งการ การดําเนินงานดานกิจการ

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

2. ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาระดับหนวยงาน และมหาวิทยาลัย

 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ

เผยแพรประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ

มีการประชุมผูเกี่ยวของกับการทํากิจกรรม

นักศึกษา และจัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

3. กําหนดใหคณะ อาจารยที่ปรึกษา และ

เจาหนาที่ มีบทบาทในการกํากับ 

ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

มีการสรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/

โครงการ และนําผลการทํากิจกรรมนักศึกษามา

ปรับปรุง /พัฒนาในปถัดไป

1. มีผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับการ

เกิดไฟฟาดับ

คณะฯ มีฝายอาคารและสถานที่ในการดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวของกับการเกิดไฟฟาดับ

2. การเกิดจากสัตว เชน งู หรือกระรอก วิ่ง

ชนฟวสหรือหมอแปลงทําใหเกิดไฟฟา

ลัดวงจร

ฝายอาคารและสถานที่ของคณะฯ มีการ

ตรวจสอบระบบไฟฟาเปนประจําทุกเดือน

3. การเกิดจากระบบไฟฟาขัดของจากการ

ไฟฟา

คณะฯ มีการประสานงานดําเนินงานรวมกับสวน

งานที่รับผิดชอบเรื่องระบบไฟฟาของ

มหาวิทยาลัย

1. จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําแผนปองกันและ

ระงัยอัคคีภัย

2. สื่อสารและเผยแพรผานชองทาง 

www.fms.ssru.ac.th

มีการสื่อสารและเผยแพรแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยของหนวยงานใหกับบุคลากรภายใน

คณะฯทราบผานชองทางเว็ปไซด 

www.fms.ssru.ac.th

3. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จการ

ดําเนินงานตามแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยของหนวยงาน

คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบและติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปองกันและระงับอัคคีภัย

4. คณะวิทยาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัย

ฯ มีการทําประกันภัย เพื่อกระจายหรือโอน

ความเสี่ยง

คณะวิทยาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ทํา

ประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

1. จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ มีแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประชาสัมพันธและสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่กําหนด

คณะวิทยาการจัดการมี

แผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย มีผูรับผิดชอบใน

การดูและตรวจสอบ

อุปกรณฟาที่เปนสาเหตุ

ในการเกิดไฟฟาชอตและ

ในรอบ 6 เดือน คณะ

วิทยาการจัดการไมมีการ

เกิดอัคคีภัย

5

คณะวิทยาการจัดการ มี

การกํากับ ควบคุม ดูแล

นักศึกษา สําหรับการจัด

กิจกรรมนอกสถานที่ และ

การจัดกิจกรรมไดรับ

อนุญาตจากคณะวิทยาการ

จัดการ  สําหรับการจัด

กิจกรรมนักศึกษาเปนไป

ตามกฎระเบียบที่กําหนด

ของมหาวิทยาลัย

กํากับดูแล: 

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ:

ฝายบริหารงานทั่วไป 

(สวนงานคอมพิวเตอร)

ความ

เสี่ยงนอย

มาก

6232 ในรอบ 6 เดือน ระบบ

ขอมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศไมมีการสูญ

หายและไมมีภัยคุกคาม

ทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12 ความเสี่ยงสูง 3 2 6 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ลดความเสี่ยง 3 2 6

3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10

ศูนยคอมพิวเตอรของคณะวิทยาการจัดการมี

การประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผานบันทึกขอความ (ระบบ ffi )

  

ลดความเสี่ยงความ

เสี่ยง

ปานกลาง

623ความเสี่ยงสูง

ในรอบ 6 เดือน คณะ

วิทยาการจัดการไมมีเหตุ

ไฟฟาดับ

8 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

24ความเสี่ยงสูง

3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ลดความเสี่ยง 3 9

ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

ผูกํากับดูแล :          รอง

คณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ :          ฝาย

กิจการนักศึกษา

  2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไมเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนด

4 3

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 3 ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ : 

ฝายบริหารงานทั่วไป (สวน

งานอาคารสถานที)่

3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 52 ลดความเสี่ยง 2 4 8 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ : 

ฝายบริหารงานทั่วไป (สวน

งานอาคารสถานที)่

10

ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

3 3.1 ไฟฟาดับ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม 
(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได
(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

3. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการปอง กันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานชอง ทางสื่อสารตางๆ เชน บันทึก

ขอความระบบ e-office เว็บไซตของ

หนวยงาน

4. ดําเนินการตามแผนปองกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน มีการ

ดูแลรักษา/ปรับปรุงอุปกรณใหมีสภาพที่ใช

งานได

5. ติดตาม และผลประเมินผลความสําเร็จ

ของการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

ปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

N/A

1. สื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ

 ขอบังคับใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

รับทราบและถือปฏิบัติ

2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหนวยงาน

ภายนอก

3. ใหคําปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอ

กฎหมายในดานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค กรที่

ดี และนโยบายดานการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2566

1.คณะวิทยาการจัดการกําหนดนโยบายการ

กํากับดูแลองคกรที่ดีและนโยบายดานการ

ปองกัน และปราบ ปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566

1.คณะวิทยาการจัดการ

กําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแลองคกรที่ดีและ

นโยบายดานการปองกัน 

และปราบ ปรามการทุจริต

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2566
2. มีการประชา สัมพันธ/สรางความรูความ

เขา ใจใหกับบุคลากรในเว็บไซตของ

หนวยงาน

2. คณะวิทยาการจัดการมีการประชาสัมพันธ/

สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในเว็บไซต

 www.fms.ssru.ac.th

2. คณะวิทยาการจัดการมี

การประชาสัมพันธ/สราง

ความรูความเขาใจใหกับ

บุคลากรในเว็บไซต 

www.fms.ssru.ac.th

3. กํากับ/ติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดตามแนว

ทางการบริหารการดําเนิน งานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 10 ประการ

คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางเปนไปตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 เชน วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding

3. คณะวิทยาการจัดการมี

การติดตามเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน วิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

e-bidding

 

 

   

สารสนเทศ

 

สารสนเทศ ผานบนทกขอความ (ระบบ e-office)

 และเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ 

www.fms.ssru.ac.th

ผลการดําเนินงานตามแผนปองกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.บันทึกขอความแจงระเบียบและขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                   

2.ระบบ e-officecและเว็บไซต 

www.fms.ssru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการมี

การปฎิบัติตามการ

เปลี่ยนแปลงกฏหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ผูกํากับดูแล: 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูรับผิดชอบ:

ฝายคลังและพัสดุ

 5.1 การจัดซื้อจัดจางที่มีความผูกขาดกับ

ผูประกอบการรายเดิม

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 4 2 8 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ลดความเสี่ยง 4 2 8 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

ผูกํากับดูแล: 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูรับผิดชอบ:

ฝายคลังและพัสดุ

3 3

5. ความเสี่ยงการทุจริต

9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ลดความเสี่ยง 3 3 9 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง

 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของ

หนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย

4 3 12 ความเสี่ยงสูง
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ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา - 

อุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 
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