
 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

  

 

 

คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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คํานํา 

 

คณะครุศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะครุศาสตรเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐรวมทั้งเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ประกอบกับการประเมนิ “คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดใหตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ

ซอน นัน้ 

 จากหลักการดังกลาวขางตน คณะครุศาสตรจึงไดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมสีวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะครุศาสตร หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ .ศ. 2563 จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยงและแผนการควบคุมภายในของ               

คณะครุศาสตร ใหมีการบริหารงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

 

 

                                                                                        
รองศาสตราจารย ดร.นันทยิา  นอยจันทร 

คณบดคีณะครุศาสตร 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

ตามเงื่อนไขของเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการกํากับ

ตดิตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงาน”

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากปจจัย

ภายนอก หรอืปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและให

ระดับความเสี่ยงลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดใหตองมีการบริหารจัดการ  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  และตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ 

ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

ของรัฐ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอมรายงานตอผูบรหิารและ ผูที่เกี่ยวของทราบ  นัน้  

 คณะครุศาสตร จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร เปนไปตามเปาประสงคและ

เปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนนิการบรหิารความเสี่ยง

และเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยง

ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวธิีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยู

ระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนนิงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วาง

ไว 

 

คณะครุศาสตรไดปรับประยุกตใชขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการรวมของสถาบันวชิาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission) จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 



ค 
 

จากขั้นตอนดังกลาวขางตน คณะครุศาสตรไดวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2563 ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 3) ความ

เสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง

ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จํานวน 4 ความเสี่ยง รายละเอยีดดังนี้ 

 

ความเสีย่ง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

1 . 1 ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดลอมภายนอกมีผลตอ

การกําหนดยุทธศาสตรและการ

ดําเนนิงานดานบรกิารวชิาการ 

 

1. มีการมอบหมายผู รับผิดชอบในยุทธศาสตรที่ เกี่ยวกับการ

ดําเนนิงานดานบรกิารวชิาการ 

2. มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานบริการ

วชิาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานบริการ

วชิาการ 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการตอ

มหาวทิยาลัยเปนประจําทุกไตรมาส 

2. ความเสีย่งดานการปฏบิัตงิาน 

2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโน โลยี ไป ใชประโยชน ใน เชิง

พาณชิยมนีอย 

1. ประชุมอาจารยเพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดที่ตอง

ดําเนนิงาน 

2. สนับสนุนใหอาจารยทําความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ

เครอืขายหนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรอืภาคเอกชน 

3. ส นับสนุนอาจารยพัฒ นางานวิ จัยและนวัตกรรมให มี

ประสทิธภิาพ 

4. ตดิตามการนําไปใชประโยชนงานวจัิยของอาจารยทุกไตรมาส 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

3.1ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1.กําหนดนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในคณะฯ 

4.ดําเนนิการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ติดตาม และประเมนิผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ความเสีย่ง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในปถัดไป 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

4.1การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงาน

ภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของมหาวทิยาลัย 

 

1.หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละงานวิเคราะหถงึการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกที่มผีลตอการ

ปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัย 

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายของหนวยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหกับ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบแบะถอืปฏบิัต ิ

4.ใหคําปรกึษา ตคีวาม วนิิจฉัย ขอกฎหมายในดานตางๆเพื่อให

การปฏบิัตริาชการเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

คณะครุศาสตรไดทบทวนวัตถุประสงคและกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่

เกิดขึ้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 29 งาน  

รายละเอยีดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1 งานบรกิารวชิาการแก

ชุมชนและทองถิ่น 

เพื่อใหการบรกิารวิชาการตรงตามตองการ

ของชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

2 งานบรกิารศูนยเรยีนรูสู

ชุมชน 

เพื่อใหแหลงเรยีนรูเปนที่รูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวจัิย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวจัิยให

มคีวามเช่ียวชาญในการเขยีนผลงานวจัิย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

4 งานเผยแพรผลงานวิจัย 

 

 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยมกีาร

ตพีมิพและเผยแพรผลงานวิจัยตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

4 
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งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

 

 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O)      

5 งานทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษาและ

บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมทีัศนคต ิ

คานยิม ความมสีุนทรยี และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิละไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

9 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศกึษาเขาศึกษาตอใหเปนไป

ตามระบบ Clearing house และแผนการรับ

นักศกึษาที่กําหนดไว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

8 งานจัดทําแผนการเรยีน

ตลอดหลักสูตร 

เพื่อใหแผนการเรยีนเปนไปตามโครงสราง

หลักสูตรและขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาวาดวยการจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับท่ี

เกี่ยวของ ( C )   

4 

9  งานจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

10  งานสงเสรมิกจิกรรม

พัฒนานักศกึษา 

 

 

 

เพื่อสงเสรมิและพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ(5 ดาน) และ

การประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

9 



ฉ 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

 

 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด

จาง 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตามระเบยีบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

13 งานจําหนายพัสดุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

11 

14 งานเบกิจาย เพื่อใหการเบกิจายถูกตองตามระเบยีบการ

เบกิจาย     

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

- ระเบยีบเงินรายไดมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

6 

15 งานประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดขีองหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การ

ราง/พิมพ  ถกูตอง รวดเร็ว และครบถวน 

รวมทัง้การจัดเก็บเอกสารใหเปนไปตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อใหการจัดประชุมเปนไปตามระเบยีบ 4 



ช 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

สํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ 

(การจัดประชุม) 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตาม

ระเบยีบที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่กําหนด/ตําแหนงงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

20 งานประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ 

เพื่อใหการประเมนิการปฏบิัตงิานเปนธรรม 

โปรงใสและตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

4 

21 งานจัดทําคําขอตัง้

งบประมาณ 

เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบรหิารจัดการ

หนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมทีศิทางองคกรที่ชัดเจน

และสามารถนําไปสูการปฏิบัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการ

ดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการดําเนนิงานมคีวาม

ถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 



ซ 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

24 งานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

หนวยงานจัดการศกึษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของหนวยงานสอดคลองตามเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับอุดมศกึษาวัตถุประสงคดาน

การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

 

 

11 

25 งานตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ 

เพื่อใหการตดิตามและประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการมปีระสทิธิภาพและมีผลการ

ปฏบิัตริาชการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

10 

26  งานควบคุมการเปด-ปด

ลฟิท 

เพื่อใหนักศกึษา บุคลากรคณะฯ ไดรับ

ความปลอดภัยในการโยสารลฟิท 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

3 

27.งานควบคุมความสะอาด

สถานที่ 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคาร หองเรยีน 

หองปฏบิัตกิาร และสถานที่ภูมทิัศน ที่เปน

มติรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอมสําหรับการ

จัดการเรยีนการสอนและภารกจิอื่นๆ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

28.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบรกิาร 

เพื่อใหระบบสารสนเทศมคีวามพรอมตอ

การใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

29.งานโสตทัศนศกึษา เพื่อบรกิารโสตทัศนูปกรณในการจัดการ

เรยีนการสอนไดอยางทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

3 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

“การบรหิารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกจิแหงรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน การลดภารกจิและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ    

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน

การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่    

ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ งใหคํ านึ งถึ ง              

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ทัง้นี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบรหิารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตร ี    

เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร    

หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให     

สวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ     

ความคุมคาในภารกจิ ทัง้นี้ตามเกณฑ วธิกีาร และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ไปใชเปนแนวทางการจัด

วางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงช้ี      

ที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวเิคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงาน

ตามพันธกจิคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  
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 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ 2 การปองกันผลประโยชนทับซอน ขอคําถาม EB10 (1) 

หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมนิมกีารศกึษาและวิเคราะหความเสี่ยงและ

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพื่อพัฒนาไปสูการกําหนด

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนหนวยงาน 
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1.2 ขอมูลคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2.1 วสิัยทัศน (Vision) 

แมแบบสถาบันผลติครู 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตและพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.2.3 ภารกจิกลัก (Key result area) 

1.2.3.1  ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและ

การฝกหัดครูสูอาเซยีน 

1.2.3.2  บริการวิชาการคุณภาพตามความตองการของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกรง

ทางวชิาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

1.2.3.3  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิเพื่อประโยชนในการจัดการเรยีนรู 

1.2.3.4  วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อเผยแพร และถายทอดใหกับนักศกึษา 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality) 

 3. เครอืขาย (Partnership) 

 4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เปนกัลยาณมติร อุทิศตนเพื่อหนวยงาน 

1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏบิัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มีจติสาธารณะ 

1.2.7 เอกลกัษณ (Uniqueness) 

สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงความเปนครู มุงเรยีนรูสูสากล 
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1.2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสมัพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

1.2.10 เปาหมายการพัฒนา (Faculty of Education Development Goals) 

 1. ดานการพัฒนาองคกร  

- จัดวางระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล เนนการตรวจสอบ การมีสวน

รวมในการพัฒนาองคกรแบบไตรภาค ีศษิยเกา คณาจารย ศษิยปจจุบัน  

- สรางเครอืขายเพื่อพัฒนาองคกรและเสรมิสรางความสามารถของเจาหนาที่ในการปฏิบัตงิาน

ดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 2. ดานการวจัิย  

- สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยของคณาจารย โดยการหาทุนสนับสนุนเพื่อทําวิจัยทั้งจาก

ภายใน ภายนอก และตางประเทศ  

- สรางเครอืขายภาควีจัิยระหวางองคกร เพื่อพัฒนางานวจัิยเขาสูระดับสากล  

- เนนการสรางนวัตกรรมทางดานหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล จากการ

ทําวจัิย และนําไปตพีมิพเผยแพรแกสาธารณชน  

 3. ดานการจัดการเรยีนการสอน  

- เนนการผลติบัณฑติใหมคีวามรูคูคุณธรรม สรางเสรมิทักษะทางดานวชิาการและวิชาชีพครู  

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษาใน

กลุมประเทศอาเซยีน  

- เพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของนักศึกษาดวยการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Project-based learning, Problem-based learning, และ Brain-based learning  

- พัฒนาศักยภาพดานความรู และบุคลิกภาพของนักศึกษาดวยภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงานวจัิยในช้ันเรยีน  

- เสรมิสรางระบบคุณธรรมและคานยิมโดยใชกจิกรรมเชิงประจักษ
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 4. ดานการพัฒนาคณาจารย  

-เนนการประสานงาน ความรวมมือระหวางคณาจารยและบุคลากรดวยการดําเนินงานแบบ 

Team-based approach  

- สงเสริมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีการทําผลงานทางวิชาการ ศึกษาตอ 

ตลอดจนการฝกอบรมทัง้ภายใน ภายนอกมหาวทิยาลัย  

- พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรใหมีความรูและความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มุงพัฒนาคณาจารยและบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยกําหนดใหคณาจารยสามารถสราง

นวัตกรรมทางดานวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนเปนตัวอยางที่ดีได     

(best practice)  

- สงเสริมความรูความเขาใจดานคุณธรรม จรยิธรรม การเสรมิสรางบุคลกิภาพเพื่อความเปน

ครูมอือาชีพแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

 5. ดานความสัมพันธกับตางประเทศ  

- ประสานความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับการพัฒนา

งานวจัิย  

- สรางความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนใหมีการทํางานวิชาการ งานวิจัย 

หรอืงานบรกิารวชิาการรวมกัน  

- สนันสนุนใหมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางดานภาษา วัฒนธรรม งานวชิาการกับคณาจารยและ

นักศกึษาในประชาคมอาเซยีน  

 6. ดานการบรกิารวิชาการ  

- จัดใหมีการจัดทําแผนบรกิารวชิาการทั้งระยะสัน้และระยะยาว เผยแพรออกสูสาธารณชนทั้ง

แบบใหเปลาและแบบหารายไดเขาคณะ 

- เนนการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย และการสรางองคความรูจาก

ประสบการณการสอน  

- เนนการสรางรายไดจากการผลิตตําราทางวชิาการและการบรกิารวชิาการ  

 7. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

- สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุ นันทาในการผลิตครูใหมี ภูมิ รูแบบมืออาชีพ 

ผสมผสานกับคุณธรรม คานยิมของสวนสุนันทา  
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- สนันสนุนใหมีการใชความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารมิาจัดเปนกิจกรรมทั้งใน

และนอกหลักสูตรใหกับนักศกึษา   

- เนนการจัดทําขอมูลฐานความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบคน 

ของคณาจารย นักศกึษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป  

1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานปที่ผานมา   

  1.3.1 ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน  

สาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

ปการศึกษา

2559 

ปการศึกษา

2560 

ปการศึกษา 

2561 

สาขาวชิาภาษาไทย 1 1 1 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 1 1 1 

สาขาวชิาคณติศาสตร 1 1 1 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1 1 1 

สาขาวิชาสังคมศกึษา 1 1 1 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษาและ

คอมพวิเตอร 

- 1 - 

สาขาวชิาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา - - 1 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู 1 1   1  

 รวมท้ังสิ้น(หลักสูตร) 7 8 8 

 

 

1.3.2ขอมูลนักศกึษา 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 59 - 59 55 - 55 74 - 74 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 46 - 46 55 - 55 77 - 77 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 49 - 49 44 - 44 68 - 68 

สาขาวชิาคณติศาสตร 

 

57 - 57 39 - 39 79 - 79 
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จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 54 - 54 61 - 61 73 - 73 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 61 - 61 55 - 55 67 - 67 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา

และคอมพวิเตอร 

- - - 36 - 36 69 - 69 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพครู - 79 79 - 90 90 - 85 85 

รวมท้ังสิ้น (คน) 326 79 405 345 90 435 507 85 592 

หมายเหตุ : ขอมลูจากกองบริการการศกึษา  

1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2559 ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 50 - 50 48 - 48 69 - 69 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 38 - 35 56 - 56 65 - 65 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 36 - 36 49 - 49 60 - 60 

สาขาวชิาคณติศาสตร 29 - 29 53 - 53 62 - 62 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 35 22 55 50 1 51 66 - 66 

สาขาวชิาสังคมศกึษา - - - 64 - 64 76 - 76 

สาขาวชิานวัตกรรมและ

เทคโนโลยกีารศกึษา 

31 - 31 26 - 26 29 - 29 

รวมท้ังสิ้น (คน) 219 22 241 346 1 347 427 - 427 

หมายเหตุ : ขอมลูจากกองบริการการศกึษา  
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1.3.4 ขอมูลการมงีานทําของบัณฑิต 

ปการศกึษา 2559 2560 2561 

การมงีานทาํ 94.42 90.37 100.00 

เงนิเดอืนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑขัน้ต่ําของ ก.พ. 100.00 100.00 100.00 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 3.62 4.37 4.54 
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1.3.5 ขอมูลผลงานวจัิย 

จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

สาขาวชิาภาษาไทย 4 2 3 2 5 4 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 4 1 6 2 3 3 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 7 5 6 6 7 7 

สาขาวชิาคณติศาสตร 7 3 8 4 6 6 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 6 4 5 5 9 9 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 5 5 8 4 3 3 

สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 5 4 6 5 9 9 

รวมท้ังสิ้น (ผลงาน) 38 24 42 28 42 41 
 

1.3.6 ขอมูลการบรกิารวชิาการ 

สาขาวชิา/งาน 

จํานวนโครงการบรกิารวชิาการ 

ปงบประมาณ

2560 

ปงบประมาณ

2561 

ปงบประมาณ

2562 

สาขาวชิาภาษาไทย 5 4 4 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2 2 5 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 7 8 5 

สาขาวชิาคณติศาสตร 5 5 5 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 7 5 4 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 5 5 5 

สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 5 3 3 

รวมท้ังสิ้น (โครงการ) 36 33 31 
 

1.3.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

               งาน 

 

 

จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ2560 ปงบประมาณ2561 ปงบประมาณ2562 

กิจการนักศกึษา 4 4 4 

รวมท้ังสิ้น (โครงการ) 4 4 4 
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1.3.8 ขอมูลบุคลากร 

  ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

งาน 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

บรหิารงานท่ัวไป 3 1 - 4 1 1 - 2 2 1 - 3 

การศกึษา 4 - - 4 2 1 - 3 2 2 - 4 

คอมพวิเตอร 1 - - 1 1 - - 1 2 - - 2 

กิจการนักศกึษา 1 - - 1 1 - - 1 2 - - 2 

พัสด ุ 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

การเงนิและบัญชี 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

แผนและประกันคุณภาพ 1 - - 1 2 - - 2 2 - - 2 

วจิัยและบริการวชิาการ 1 - - 1 1 - - - 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น (คน) 13 1 - 14 9 3 - 12 12 4 - 16 
 

 ขอมูลบุคลากรสายวชิาการ จาํแนกตามตําแหนงทางวชิาการ 

สาขาวชิา/กลุม 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

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

สาขาวชิาภาษาไทย 4 - - 4 7 1 - 8 8 1 - 9 

สาขาวชิาคณติศาสตร 4 - - 4 10 - - 10 8 3 - 11 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 4 1 - 5 7 2 - 9 6 3 - 9 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 7 1 - 8 7 2 - 9 6 3 - 9 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 2 3 1 6 4 3 1 8 4 3 2 9 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 3 - 1 4 7 - 2 9 7 - 2 9 

สาขาวชิานวตักรรมการศกึษา

และเทคโนโลยกีารศกึษา 

 5 1 - 6 7 1 - 8 6 1 - 7 

กลุมวชิาชีพครู 17 3 2 22 - - - - - - -  

รวมท้ังสิ้น (คน) 47 9 3 59 49 9 3 61 45 14 4 63 
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1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2561 คณะครุศาสตรไดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ยอยูที่  4.54 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 

รายละเอยีด ดังนี้ 

องคประกอบ

ที ่

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 ระดับดมีาก 

จํานวน

ตัวบงชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 3.47 5.00 3.56 3.99 การดําเนนิงานระดับพอใช 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.85 5.00 4.28 4.54 การดําเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ ระดับดี ระดับ 

ดมีาก 

ระดับดี  
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1.3.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รอบ 12 เดอืน) 

โอกาส
ผลกระท

บ

คะแนนความ

เสี่ยง

ระดับ

ความ

เสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
คะแนนความ

เสี่ยง

ระดับ

ความ

เสี่ยง

1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ 1

1. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานบริการ

วิชาการ

คณะฯมีไดจัดทําแผนบริการวิชาการและมอบหมายให

ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน

แผนบริการ

วิชาการ

2. มีการหารือหรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานบริการวิชาการรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

คณะฯมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางใหกับหนวยงานที่

เกี่ยวของรับทราบและดําเนินการ

รายงานการประชุม

3. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการ คณะฯ โดยฝายวิจัยฯ มีการติดตามการดําเนินงานตาม

แผนบริการวิชาการ

รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรอง

ประจําป

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก

ไตรมาส

คณะฯรายงานผลใหผูบริหารรับทราบ และสงตอให

มหาวิทยาลัยรับทราบตามแผนการรายงานผลที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานตามแบบ

ฟอมรติดตาม

ของกองนโยบาย

และแผน 

2.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 1

1. ประมวลผลการใชจายของโครงการกิจกรรมยอยในระบบ ERP ทุกโครงการ

พรอมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการที่แลวเสร็จ

คณะฯ มีการรายงานผลใชจายของโครงการกิจกรรม

ยอยในระบบ ERP ทุกโครงการพรอมบันทึกผลการ

ดําเนินงานของโครงการ

รายงานในระบบ 

ERP

2.บันทึกผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผาน

ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

คณะฯ มีการบันทึกผลการใชจายงบประมาณและผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผานระบบ ERP 

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รายงานในระบบ 

ERP

3. ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการใชจายงบประมาณและผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ รายงานตาม

แบบฟอรม

4. รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให

มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ใหมหาวิทยาลัยทราบ

รายงานตาม

แบบฟอรม

3.ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 1

1. จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯมีการจัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปองกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตามแผนที่กําหนด

คณะฯมอบใหนักวิชาการคอมพิวเตอรใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหบุคลากรภายในคณะฯรับทราบ

 -

3.ดําเนินการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯดําเนินการตามแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปองกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

4.ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯมีการจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของ

แผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงาน

ประเมินผล

ความสําเร็จของ

แผนปองกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

5.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะฯมีการนําผลจากการรายงานมาจัดทํา

แผนพัฒนา/ปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนา

ปองกันภัย

คุกคามทางระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

4.ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 1

1.หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละงานวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ

 ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกที่มีผลตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คณะฯ ไดมีการติดตามประสานกับกองบริหารงาน

บุคคลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

 -

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหนวยงานภายนอก

 -  -

3.สื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

รับทราบแบะถือปฏิบัติ

คณะฯ มีการสื่อสารและมอบใหงานบุคคลคอยให

คําปรึกษาและสื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ

 ขอบังคับใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบแบะถือ

ปฏิบัติ

 -

4.ใหคําปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอกฎหมายในดานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

คณะฯ มอบใหงานบุคคลคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกับปฏิบัติ

ราชการเปนอยางมีประสิทธิภาพ

 -

ลดลง

ลดลง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  (รอบ 12 เดือน) 

คณะครุศาสตร

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคุม

กลยุทธที่ใชจัดการกับความ

เสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการความ

เสี่ยง

หลักฐาน

ประกอบ

สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม

ผูรับผิดชอบ

สถานะความ

เสี่ยง

งาน

งานบริการวิชาการสูสังคม

วัตถุประสงค

  1. เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการวิชาการ

ใหตอบสนองความตองการและสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

  2. เพื่อใหการดําเนินงานบริการวิชาการมี

คุณภาพและสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบริการ

การลดความเสี่ยง

งาน

งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค

   เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลปฏิบัติ

ราชการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด

2.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรแผนงาน งบประมาณไมเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

5 4 20

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกมี

ผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและการดําเนินงานดาน

บริการวิชาการ

5 4 20 ความ

เสี่ยงสูง

มาก

2 2 4 ความ

เสี่ยงนอย

ฝายวิจัยและบริการวิชาการลดลง

ฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

งาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ

วัตถุประสงค

เพื่อการใหบริการและการเรียนการสอน

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 16 ความ

เสี่ยงสูง

มาก

การลดความเสี่ยง 2 2

ความ

เสี่ยงสูง

มาก

การลดความเสี่ยง 2 2 4 ความ

เสี่ยงนอย

4 ความ

เสี่ยงนอย

ฝายบริหาร

งาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย

4 4 16 ความ

เสี่ยงสูง

มาก

การลดความเสี่ยง ลดลง2 2 4 ความ

เสี่ยงนอย

ฝายบริหาร
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บทที่ 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อใหคณะครุศาสตรมีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย

เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบควบคุม

ภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน         

อยางนอยปละ 1 ครัง้ รวมทัง้เกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 

กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม     

พันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 

Governance) คณะครุศาสตรจึงกําหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดําเนินการที่สําคัญของคณะ           

ครุศาสตรโดยครอบคลุมพันธกจิทุกดาน 

2. ผูบริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตรทุกระดับตองตระหนักใหความสําคัญและมีสวน

รวมในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏบิัติหรือการดําเนนิการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจที่

ตองปฏิบัตติามปกต ิ

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน         

เพื่อรองรับการตัดสนิใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอยาง

เหมาะสม สมํ่าเสมอ และตอเนื่องตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
 

2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนด

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
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ตารางท่ี 8 วัตถุประสงค วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เกณฑท่ีใชใน 

การประเมนิ 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อใหบุคลากรของ 

หนวยงานสามารถหา

วธิกีารจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อปองกันหรอืลด

ความเสี่ยงใหอยูระดับที่

ยอมรับได 

1.1 รอยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

กําหนดขึ้นตอป 

รอยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ไดรับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทัง้หมด

ที่กําหนดขึ้นตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

วาการดําเนนิงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่วางไว 

2.1 รอยละของงานที่มีการ

ดําเนินการตามจุดควบคุมที่

กําหนด 

รอยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของ

งานที่ดําเนินการควบคุม

ภายในตามงานมาตรฐาน

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
 

2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน จึงไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน โดยมรีายละเอยีดดังน ้ี 
 

ตารางที่ 9 ปฏทินิการดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส.ค.62 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

2 จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ส.ค.-ก.ย.62 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3 จัดสง (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ใหกองนโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกตอง พรอมปรับแก

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกอง

นโยบายและแผน  

ส.ค.-ก.ย.62 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตอคณะกรรมการอํานวยการของ

หนวยงานเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.62 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ท่ีผานความเห็นชอบ 

5 จัดสงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ท่ีไดรับความเห็นชอบใหกับกองนโยบาย

และแผน 

30 ก.ย.62 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ชองทางการ เผยแพร แผน

บริหารความเสี่ยงและการ

ค ว บคุ มภา ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

8 

  

  

  

  

 

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รอบ 6 และ 12 

เดอืน - รอบ  6 เดอืน ม.ีค.63 

- รอบ  12 เดอืน 

8.2 การควบคุมภายใน 

ก.ย.63 

 

- รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2) ม.ีค.63 

- รอบ 12 เดอืน (ตามแบบ ปย. 1

และ ปย.2) 

ก.ย.63 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรือผู บ ริหาร สูง สุดของ

  

 

 

 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มมีติจากคณะ

กรรมการบริหาร/อํานวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของ

หนวยงาน 



16 
 

  ห น ว ย ง า น เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า  แ ล ะ ใ ห

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

9.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.63 

- รอบ  12 เดอืน 

9.2 การควบคุมภายใน 

ก.ย.63 

- รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2)  

- รอบ  12 เดอืน (ตามแบบ ปย.1 

และ ปย.2) 
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จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบ ริหารค วาม เสี่ ย ง  ป ระจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ใหกับกอง

นโยบายและแผน 

10.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 รอบ 6  และ 12 เดอืน 

- รอบ  6 เดอืน  15 ม.ีค.63 

- รอบ  12 เดอืน 

10.2 การควบคุมภายใน 

15 ก.ย.63 

- รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2)  

- รอบ 12 เดอืน (ตามแบบ ปย.1 

และ ปย.2) 

   

11 นําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.63 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จากการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

12 เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบ ริหารค วาม เสี่ ย ง  ป ระจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหประชาคม

ทราบ 

ก.ย.63 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมไดรับรูแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ไ ด ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 
 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)     

ใหนําแนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละ

โครงการ โดยควรคํานึงถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงช้ีอัน

จะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกเปน

สวนประกอบในการดําเนนิการวเิคราะห ดังกลาว 

 1. ปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ 

ขอบังคับของสวนราชการ วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบรหิาร ความรู ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมอือุปกรณ เปนตน 

 2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะ

เศรษฐกจิสังคมการเมอืงกฎหมาย ผูรับบรกิารเครอืขาย เทคโนโลย ีภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เปนตน    

  

ในการวเิคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพจิารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

    เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปน

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว

ไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาค

ประชาชน การรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไข

การตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสนิใจผิดพลาดหรอืนําการตัดสนิใจนัน้มาใชอยางไมถูกตอง 
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 2. ความเสีย่งดานการปฏบิัตงิาน  

    เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร   การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย     

งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่

กําหนด  

 3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

    ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดาน

การเงนิ งบประมาณ การควบคุมคาใชจาย ระบบสารสนเทศ และดานสถานที ่

 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ  

    เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการ

ดําเนินงานในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น นอกจากสวนราชการจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ 

แลวจะตองนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความ

เสี่ยง อาท ิ

    4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลอืกมานัน้อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องประสทิธผิล และการม ี

สวนรวม 

    4.2 ดานการดําเนนิงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องประสทิธภิาพ และความโปรงใส 

    4.3 ดานการเงิน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบยีบ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และความเสมอภาค     

 5.ความเสี่ยงดานการปฏบิตังิานที่อาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

    การกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

(Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชน

สวนตน  และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวทั้งเปน

สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว  โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  มีหลากหลาย

รูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน  หรอืทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชใน

รูปตัวเงนิหรอืทรัพยสนิ  
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ข้ันตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองกําหนดเกณฑการประเมนิมาตรฐานเพื่อประเมนิโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนนิการวเิคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมขีัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมิน

ความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนด

เกณฑของหนวยงานขึ้น ซึ่งกําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

และผูบรหิารของหนวยงานโดยเกณฑในเชิงปรมิาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มขีอมูลตัวเลขหรอืจํานวน

เงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปน

ตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได    ก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเปนเกณฑเฉพาะใน

แตละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดแนวทางการพิจารณาถึง

โอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของ

องคกร ซึ่งมเีกณฑในการใหคะแนนผลกระทบ เปนดังนี้
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1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสีย่ง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกมผีลตอการกําหนดยุทธศาสตร

และการดําเนนิงานดานบรกิารวชิาการ 

ตารางท่ี 11 แสดงการประเมนิโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอกมีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานบริการวชิาการ 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 มผีลการดาํเนนิงานตัวบงช้ีประกัน

คุณภาพการศกึษาดานการบริการ

วชิาการมากกวาหรอืเทากับ 2 ขอ 

สูงมาก 5 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดอืน 

สูง 4 มผีลการดาํเนนิงานตัวบงช้ีประกัน

คุณภาพการศกึษาดานการบริการ

วชิาการมากกวาหรอืเทากับ 3 ขอ 

สูง 4 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดอืน 

ปานกลาง 3 มผีลการดาํเนนิงานตัวบงช้ีประกัน

คุณภาพการศกึษาดานการบริการ

วชิาการมากกวาหรอืเทากับ 4 ขอ 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 9 เดอืน 

นอย 2 มผีลการดาํเนนิงานตัวบงช้ีประกัน

คุณภาพการศกึษาดานการบริการ

วชิาการมากกวาหรอืเทากับ 5 ขอ 

นอย 2 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ป 

นอยมาก 1 มผีลการดาํเนนิงานตัวบงช้ีประกัน

คุณภาพการศกึษาดานการบริการ

วชิาการมากกวาหรอืเทากับ 6 ขอ 

นอยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

 ความเสี่ยง 2.1 งานวจัิยไดรับการตพีมิพเผยแพรในฐาน SCOPUS มนีอย   

ตารางที่ 12 แสดงการประเมนิโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง งานวจัิยไดรับการตีพมิพเผยแพรในฐาน 

SCOPUS มนีอย   

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสที่เกิดขึ้นในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 ไมมงีานวจิยัที่สามารถตพีมิพ

เผยแพรในฐาน SCOPUS 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 มีงานวิจัยที่ สามารถตีพิมพ

เผยแพรในฐาน SCOPUS นอย

กวาหรอืเทากับ 8 เรื่อง 

สูง 4 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 มีงานวิจัยที่ สามารถตีพิมพ

เผยแพรในฐาน SCOPUS นอย

กวาหรอืเทากับ 10 เรื่อง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นในรอบ 9 

เดอืน 

นอย 2 มีงานวิจัยที่ สามารถตีพิมพ

เผยแพรในฐาน SCOPUS นอย

กวาหรอืเทากับ 12 เรื่อง 

นอย 2 

มีโอกาสที่เกิดขึ้นในรอบ 12 

เดอืน 

นอยมาก 1 มีงานวิจัยที่ สามารถตีพิมพ

เผยแพรในฐาน SCOPUS นอย

กวาหรอืเทากับ 14 เรื่อง 

นอยมาก 1 
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3. ความเสีย่งดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  

           ความเสี่ยง 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตารางท่ี 14 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 ถูกเปลี่ยนแปลงขอมลูในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สูงมาก 5 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

สัปดาห 

สูง 4 ถูกเปลี่ยนแปลงขอมลูในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 12-24 

ช่ัวโมง 

สูง 4 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

เดอืน 

ปานกลาง 3 ถูกเปลี่ยนแปลงขอมลูในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 3-12 ช่ัวโมง 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 

เดอืน 

นอย 2 ถูกเปลี่ยนแปลงขอมลูในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 1-3 ช่ัวโมง 

นอย 2 

มโีอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 

เดอืน 

นอยมาก 1  ถูกเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศนอยกวาหรอื

เทากับ 1 ช่ัวโมง 

นอยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมีผลตอ

การปฏบิัตงิานของวทิยาลัย 

ตารางท่ี 15 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมผีลตอการปฏบิัตงิาน 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ       

1 เดอืน 

สูงมาก 5 เกดิความลาชาในการสงมอบงาน

ใหกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ      

3 เดอืน 

สูง 4 เกดิความลาชาตอการปฏบัิติงานของ

มหาวทิยาลัย 

สูง 4 

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ      

6 เดอืน 
ปานกลาง 3 เกดิความลาชาตอการปฏบัิติงาน

ระหวางหนวยงานภายในมหาวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ      

9 เดอืน 
นอย 2 เกดิความลาชาตอการปฏบัิติงาน

ภายในหนวยงาน 

นอย 2 

มโีอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 1 ป นอยมาก 1 เกดิความลาชาตอการปฏบัิติงาน

ภายในหรือสวนงาน 

นอยมาก 1 
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3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง 

ปานกลาง นอย และนอยมาก ดังภาพที่ 4 

ภาพท่ี 4 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมนิระดับความรุนแรง

หรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถ

กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรร

ทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไวขางตน ซึ่งมขีัน้ตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น

มากนอยเพยีงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอองคกรหรือหนวยงานวามี

ระดับความรุนแรง หรอืมคีวามเสยีหายเพยีงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.3 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความ 

รุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรหรือหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลตอองคกร เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่

สําคัญใหเหมาะสมโดยพจิารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอยมาก 
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ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลอืกความเสี่ยงที่มรีะดับสูงมากและ

สูง มาจัดทําแผนการบรหิารความเสี่ยงในขัน้ตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกดิเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบงเปน 5 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน (5 Quadrant) ซึ่งใชเกณฑใน

การจัดแบง ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 5 การจัดลําดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงพื้นที่ 5 สวน (5 Quadrant) 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ตองรบีดําเนนิการกําจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกําจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพื่อใหอยูใน

ระดับความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

 ความเสี่ยงนอยมาก 1-2 ไมตองทําอะไร 
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Risk Appetite Boundary 
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ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหองคกรสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําไดหลายวิธ ีและสามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพนิจิของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธในการ

จัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คอื 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใต

การควบคุมที่มอียูในปจจุบันซึ่งไมตองดาํเนนิการใดๆ เชน กรณทีี่มคีวามเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุม

คาที่จะดําเนนิการใดๆ ใหขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนนิการใดๆ 

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

ปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตอง

จัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน 

การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ

ดําเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนนิการหรอืกจิกรรมลง เปนตน 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ

โอนไปใหผูอื่นได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล ภายนอกหรือ

การจางบรษิัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

 เมื่อไดประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการกําหนด

กจิกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคย

ปฏิบัติอยูแลว แตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรได โดย

กจิกรรมที่กําหนด ตองเปนกจิกรรมที่หนวยงานยังไมเคยปฏบิัตหิรอืเปนกจิกรรมที่กําหนดเพิ่มเตมิ 
 

ข้ันตอนที ่4 การดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสาร

ขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และ

รับทราบขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานได

เขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดย

ผูบรหิาร หรอืการฝกอบรม เปนตน 

 



27 
 

ข้ันตอนที ่5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละ

หนวยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหเกิดความม่ันใจวามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสทิธผิล และมกีารปฏบิัตจิริง สามารถลดหรอืปองกันความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น 
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1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตอตัวบงชี้ประกัน

คุณภาพการศึกษาดานการบริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 5 ขอ

พ.ค.-ม.ิย. 62

2. ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง ก.ค.-62

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกันในแตละตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ก.ค.-62

4. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกเดือน

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

5. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตอ

ผูบริหารทุกเดือนเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติราชการทุกไตรมาส

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,

6. จัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ก.ย.-63

1. ประชุมอาจารยเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ตองดําเนินงาน

2. สนับสนุนใหอาจารยทําความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือขาย

 ั  ส ื ช
3. สนับสนุนอาจารยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ

4. ติดตามการนําไปใชประโยชนงานวิจัยของอาจารยทุกไตรมาส

1.กําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-62

2.จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ย.-62

3.สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในคณะฯ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

4.ดําเนินการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ค. 62,ม.ีค.63,

ม.ิย.63 ,ก.ย. 63

5. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปถัดไป

1. หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละงานวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ

วิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหนวยงาน

ภายนอก

3.สื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหกับเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ

4.ใหคําปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอกฎหมายในดานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

20

4

 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียหรือการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก 4 ชั่วโมง

5 4

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายบริหาร

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายบริหาร

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

16 ความเสี่ยงสูง 2 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงาน

4

25 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย

มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พานิชย มากกวา 14 เรื่อง

5 5 การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

เสี่ยงสูงมาก 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

2

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.ย.-63

เสี่ยงสูงมาก 2 2 4 ความเสี่ยงนอย

(5) ประเมินกอนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง

2.ดานการปฏิบัติงาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ดําเนินการ

(10) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.ดานกลยุทธ

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก

มีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและการ

ดําเนินงานดานบริการวิชาการ

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

2 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการไมครบทั้ง 6

 ขอ

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก

   28



29 

บทท่ี 4  

แผนการควบคุมภายในคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

1 งานบริการวชิาการแกชมุชนและทองถิ่น เพื่อใหการบริการวชิาการตรงตาม

ตองการของชมุชนและทองถิ่น

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)มีสวนรวมในการกําหนดกลุมชุมชนและองคการเปาหมายการ

ใหบริการทางวชิาการแกสังคมกับมหาวทิยาลัย 

ก.ค.-62 ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

2)สํารวจความตองการจากกลุมชุมชนและองคการเปาหมาย ส.ค.-62 

3)นําผลการสํารวจความตองการมาจัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปและแผนการใชประโยชนจากการบริการวชิาการ 

4)จัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปและแผนการใชประโยชน

จากการบริการวชิาการทีผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจํา

คณะ/วทิยาลัย 

ก.ย.-62 

5)จัดโครงการบริการวชิาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.62-ม.ีค.63 

6)รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน

แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.62,ม.ีค.63 

ม.ิย.63 

7)ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของ

โครงการบริการวิชาการและเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ/

วทิยาลัยพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.63 

8)นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมา

พัฒนาและปรับปรุงในการทําแผนบริการวชิาการในปถัดไป 

ส.ค.63 

2 งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนที่รูจักของสงัคม

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)คัดเลอืกองคความรูที่จําเปนในแหลงเรียนรู ต.ค.-62 ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 2)จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/องคความรูในแหลงเรียนรูชุมชน ต.ค. 62-ม.ีค 63 

3)ประชาสัมพันธการใหบริการแหลงเรียนรูตามชองทางตางๆ

4)รายงานผลการดําเนินงานการใหบริการแหลงเรียนรูตาม

แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 

5)นําฐานความรู/องคความรูที่อยูในแหลงเรียนรูเผยแพรในเว็บไซต

ของหนวยงานและสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ส.ค.-63 
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งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

3. งานพัฒนานกัวจิัย 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและ

นักวจิัยใหมคีวามเชีย่วชาญในการเขยีน

ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดทํ าแผนปฏิบั ติการดานการวิจัยที่ ผ านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

ก.ย.-63 

 

ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

2)จัดโครงการพัฒนานักวจิัยตามระยะเวลาที่กาํหนด ต.ค.63-ก.ย.63 

  3)อาจารยประจําของหนวยงานที่ ผานการพัฒนาได รับทุน

สนับสนุนการวจิัย 

4)รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัย

กําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.62,ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย.63 

4. งานเผยแพรผลงานวจิัย เพื่อสงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยมี

การตพีมิพและเผยแพรผลงานวจิัยตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดโครงการสงเสริมและสนบัสนุนการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัย

ใหแกอาจารย 

ต.ค.62-ก.ย.63 

 

ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

2)ประชาสัมพันธแหลงเวทกีารนําเสนอและวารสารระดับชาต ิหรือ

นานาชาตใิหอาจารยทุกคนรับทราบ 

3)จัดประชมุวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิหรือเปนเจาภาพรวมกับ

หนวยงานภายนอกมหาวทิยาลัย 

4)รายงานและสรุปผลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายใน

และภายนอกของอาจารยลงในแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย

กําหนดไดครบถวน 

5. งานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหบุคลากรและนักศกึษาเห็น

ความสําคัญของศลิปะและวฒันธรรม

ไทย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

1)แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภายใน

หนวยงาน 

ก.ค.62 ฝายกจิการนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

2)กําหนดวัตถุประสงคของแผนและกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผน 
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งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

  3)จัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการและไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

 

 

4)ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ

ทุกโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ส.ค.62-ก.ค.63 

5)รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอผูบริหารหนวยงานและ

มหาวทิยาลัยปละ 2 คร้ัง 

ม.ค.63 ,ก.ค.63 

6)เผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหประชาคม

ทราบ 

ส.ค.62-ก.ค.63   

7)ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติ

การดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานตอผูบริหาร

หนวยงานและมหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ค.63   

8)นําผลการประเมินของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมาปรับปรุง 

 

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

 

เพื่อใหหลักสตูรเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิละไดรับการรับรอง

จากสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

1)สํารวจและวเิคราะหความตองการของผูใชบัณฑติเพื่อนํามาใชใน

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 ฝายวชิาการ 

 

 2)แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรใหเปนไปตาม

คูมือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

3)จัดวพิากษหลักสูตรโดยการมสีวนรวมของคณะกรรมการฯ  

4)ยกรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.  

5)เสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพจิารณา

เห็นชอบ 
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  6)จัดสงใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 

  

7)เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบกอน

เปดทําการสอน 6 เดอืน 

 

8)เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาอนมุัติ  

9)จัดทําบันทึกขอความสงกองบริการการศึกษาเพื่อแจง สกอ. 

รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจงมตอินุมัต ิ

7. งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนกัศกึษาเขาศกึษาตอให

เปนไปตามแผนการรับนักศกึษาที่วางไว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดสงแผนการรับนักศึกษาใหกองบริการการศึกษาเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภา

วชิาการและสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ 

ม.ย.62 ฝายวชิาการ 

2)กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอสงใหกองบริการ

การศกึษา 

ส.ค.62 

3)ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศกึษาผานชองทางตางๆ ส.ค.-ธ.ค. 62 

4)สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณเปนไปตามเกณฑการคัดเลือก

ของมหาวิทยาลัยและจัดสงผลการสอบคัดเลือกใหกองบริการ

การศกึษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอบที่ 1 ธ.ค. 62 

รอบที่ 2 เม.ย. 63 

รอบที่ 3 พ.ค. 63 

รอบที่ 4 ม.ิย. 63 

รอบที่ 5 ก.ค. 63 

5)ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่รายตัวเขาศึกษาเทียบกันแผนรับ

นักศกึษาประจําป 

ก.ค.63 

8. งานจัดทาํแผนการเรียนตลอดหลกัสูตร เพื่อใหแผนการเรียนเปนไปตาม

โครงสรางหลกัสูตรและขอบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทาวาดวย

การจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

1)สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอรมที่

กําหนด 

พ.ย.-ธ.ค.62 ฝายวชิาการ 

 

2)ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรและเงื่อนไข

ของคําอธบิายรายวชิา 

 

3)เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหคณะกรรมการประจํา

คณะเห็นชอบ 
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4)จัดสงแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบใหกอง

บริการการศกึษากอนเปดภาคเรียน 

ม.ค.63 

9. งานจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แลวเสร็จกอนเปดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 กอน 15 ก.ค.  

ภาคเรียนที่ 2 กอน 5 ธ.ค. 

ฝายวชิาการ 

 2)จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบ

เรียน 

3)อาจารยสอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กําหนด ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 62 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 63 

4)ประเมนิผลการเรียนรูของนักศกึษาตามหลักเกณฑที่กําหนด ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 62 

ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 63 

5)จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  

กอน 15 ม.ค. 63 

ภาคเรียนที่ 2 

กอน 15 ม.ิย. 63 

6)จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ม.ิย. 63 

7)ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาประเมินอาจารยผูสอนครบทุก

รายวชิา 

ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 63 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ีค. 63 

8)สรุปคะแนนประเมนิอาจารยผูสอนและเสนอตอผูบริหาร ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค.62 

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.63 

10. งานสงเสริมกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา 

 

 

 

 

 

เพื่อสงเสริมและพัฒนานกัศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิ(5 ดาน)  

และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

ประสงค 

1)นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาของหนวยงาน 

 

พ.ค.- ม.ิย. 63 ฝายกจิการนักศกึษา 
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  2)จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคครบ 5 ดาน ไดแก 1) 

ดานคุณธรรมจริยธรรม  2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5) ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ิย. 62  

3)เสนอแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจการรมพัฒนานักศึกษาให

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย

พจิารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 62 

4)จัดกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา ส.ค. 62- ก.ค. 63 

5)ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการครบทุกขอ  

6)นําผลการประเมนิของโครงการมาปรับปรุง  

7)รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาใหมหาวทิยาลัยทราบ ปละ 2 คร้ัง 

ต.ค. 62, ม.ค. 63 

เม.ย. 63, ก.ค. 63 

8)ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดาน

การจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ม.ิย. 63 

9)นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษาในปถัดไป 

 

11. งานจัดหาพสัด-ุจัดซื้อจัดจาง  

(โดยวธิตีกลงราคาเงนินอกงบประมาณ) 

เพื่อใหการจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัด

จางเปนไปตามระเบยีบและตรงความ

ตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C )   

1)สํารวจพัสดุเปนประจําทุกเดอืน ต.ค. 62-ก.ย. 63 ฝายคลังและวัสด ุ

2)เทยีบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 รานคาขึ้นไป 

3)แตงตัง้คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง 

    วงเงนิเกนิ    10,000 คกก. จํานวน 3 คน 

    วงเงนิไมเกนิ 10,000 คกก. จํานวน 1 คน 

4)ตรวจสอบพัสดุใหถูกตองและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจาง 
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12. งานควบคมุพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอม

ใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

การควบคุมวัสด ุ

1)บันทกึขอมูลรับเขาวัสดุทุกคร้ัง 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 ฝายคลังและวัสด ุ

2)จัดเก็บวัสดุอยางเปนสัดสวนพรอมใชงาน 

3)บันทกึการเบกิจายพรอมลงชื่อการเบกิจาย 

4)ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดอืนและประจําปงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ 

1)ลงทะเบยีนครุภัณฑในระบบ ERP 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 

2)เขยีนหมายเลขที่ครุภัณฑ 

3)จัดทําทะเบยีนควบคุมการเบกิจายครุภัณฑ 

4)เก็บรักษาครุภัณฑใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบยีน 

13. งานจําหนายพัสด ุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

การจําหนายครุภัณฑ 

1)สํารวจครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปน

ในการใชงาน 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 ฝายคลังและวัสด ุ

2)รายงานบัญชีครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความ

จําเปนในการใชงานเพื่อขอจําหนายใหกับมหาวทิยาลัย 

3)แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจริงของครุภัณฑที่

เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย 

4)คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญ

หายและรายงานใหอธกิารบดพีจิารณาอนุมัติ 

5)คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางของครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ 

ชํารุด สูญหายและรายงานใหอธกิารบดพีจิารณาอนุมัติ 

6)ขออนุมัติจําหนายตามระเบียบที่กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี

ตกลงราคา) 

7)บันทกึลงจายออกจากทะเบยีนควบคุมครุภัณฑ 
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  8)รายงานการจําหนายครุภัณฑใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน

ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจายออกจากบัญชี 

  

การจําหนายวัสด ุ

1)สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเปนในการใช

งาน 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 

2)ขออนุมัติจําหนายตามระเบียบที่กําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี

ตกลงราคา) 

3)รายงานการจําหนายเศษวัสดุใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ทราบ 

14. งานเบกิจาย พื่อใหการเบกิจายถูกตองตามระเบยีบ

การเบกิจาย     

- ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

- ระเบยีบเงนิรายไดมหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

-การปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคบัที่เกี่ยวของ ( C ) 

1)โครงการไดรับอนุมัตจิากผูบริหารระดับสูง ต.ค.62-ก.ย.63 ฝายคลังและวัสด ุ

2)รวบรวมเอกสารการเบกิจายใหครบถวน 

3)ตรวจสอบเอกสารการเบกิจายใหเปนไปตามระเบยีบ 

4)จัดทําเอกสารเบกิจายและบันทกึขอมูลในระบบ 

5) เสนอผูบริหารอนุมัตกิารเบกิจาย 

6)จัดทําทะเบยีนคุมการเบกิจายตามโครงการ 

15. งานจัดทําขาวประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

เพื่อใหขาวสารที่เผยแพรมคีวามถูกตอง

และรวดเร็ว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

 

 

1) แตงตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธเชงิรุก ระดับหนวยงาน ก.ค.62 ฝายบริหาร 

 2)จัดทําแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุกที่กําหนด

วัตถุประสงคของแผน  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานอนุมัต ิ
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  3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธเชิงรุกของ

หนวยงานใหผูบริหารและมหาวทิยาลัยทราบทุกไตรมาส 

ธ.ค. 62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย.63 

 

4)สํารวจการรับรูภาพลักษณที่มตีอหนวยงาน ปละ 2 รอบ รอบที่ 1 ก.พ. 63 รอบที่ 2 ส.ค. 63 

5)ประเมนิความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธเชงิรุกของหนวยงาน

และรายงานตอผูบริหารและมหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ย.63 

6)นําผลการประเมนิตามแผนประชาสัมพันธเชงิรุกมาปรับปรุงในป

ถัดไป 

16. งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การ

ราง/พมิพ  ถูกตอง รวดเร็ว และ

ครบถวน รวมทัง้การจัดเก็บเอกสารให

เปนไปตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารกอนออกเลขรับ-

สงเอกสารทุกคร้ัง 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝายบริหาร 

 

2) ออกเลขรับ-สงเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 

3)ราง/พมิพหนังสอืใหถกูตองตรงตามรูปแบบหนังสอืราชการ 

4)เสนอหัวหนางาน ตรวจสอบความถูกตอง 

5)จัดเก็บหนังสอืราชการเขาแฟมแยกตามประเภท 

6)จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสอื (จากนอยไปหามาก) 

17. งานจัดประชุม 

  

เพื่อใหการประชุมเปนไปตามระเบยีบ

ขอบังคบั มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุัน

ทา วาดวยเร่ืองการจัดประชุม 

(การจัดประชุม) 

 

 

 

 

 

1) จัดประชมุใหเปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน

สารบรรณ (การจัดประชุม) 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝายบริหาร 

 

2)แจงแผนการประชุมตลอดทั้งปใหคณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.62 

3)จัดสงเอกสารการประชุมใหผูเขาประชุมลวงหนา 7 วัน ต.ค.62-ก.ย.63 

4) แจงมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน 

18. งานสรรหาบุคลากร 

 

 

เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตาม

ระเบยีบที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัตติาม 

1)ตรวจสอบอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มอียู ต.ค.62-ก.ย.63 

 

 

ฝายบริหาร 

 2)จัดสงคุณสมบัติของผูสมัครที่ตองการและเสนอชื่อเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ และสอบสัมภาษณให 
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กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ประชาสัมพันธการรับสมัครกอนวันเร่ิมรับสมัคร อยางนอย 5 

วัน 

4)กําหนดระยะเวลาการรับสมัครอยางนอย 15 วันทําการ 

5)สงผลการสอบ/สอบสัมภาษณใหกองบริหารงานบุคคลตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ 

19. งานพัฒนาบคุลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรง

ตามสมรรถนะที่กําหนด/ตาํแหนงงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)สํารวจความตองการ/ความจําเปนในการพัฒนาตนเองจาก

บุคลากร 

ก.ค.62 ฝายบริหาร 

 

2)นําความตอง/ความจําเปนมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ

ไดรับการอนุมัตจิากผูบริหารระดับสูง 

ก.ค.62 

3)สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนที่ ต.ค.62-ก.ย.63 

กําหนด  

4)ติดตามการนําความรูไปใชประโยชนของบุคลากรภายใน

หนวยงาน ปละ 2 คร้ัง 

ก.พ. 63, ส.ค. 63 

5)รายงานผลการนํารูไปใชประโยชนของบุคลากรใหมหาวิทยาลัย

ทราบ ปละ 2 คร้ัง 

ม.ีค. 63, ก.ย. 63 

20. งานประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ เพื่อใหการประเมนิการปฏบิตังิานเปน

ธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

1)จัดทําบัญชีรายชี่อสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราขการใน

ระบบ ERP 

รอบที่ 1 ม.ีค. 63 

รอบที่ 2 ก.ย. 63 

ฝายบริหาร 

 

2)ตรวจสอบขอมูลในระบบ ERP พรอมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/

ประเมนิภาระงาน 

3)ดําเนนิการประเมนิผลและยืนยันขอมูลในแบบประเมนิ 

4)แจงใหบุคลากรเขาไปดําเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ใน

ระบบ ERP 

 

 

 

รอบที่ 1 เม.ย. 63 

รอบที่ 2 ต.ค. 63 
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21. งานจัดทาํคําขอตัง้งบประมาณ เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบริหาร

จัดการหนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอรมทีม่หาวทิยาลัยกําหนด เม.ย. - ม.ิย. 63 ฝายแผนงานฯ 

2)ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของประมาณการรายรับ 

3)จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏบิตักิารประจําป ใหครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 63 

 

 

4)ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปใหกับโครงการกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิารประจําป 

ส.ค.63 

5)บันทกึงบประมาณรายจายในระบบ ERP ใหครบทุกโครงการที่มี 

การจัดสรรงบประมาณ 

6)เสนอคําขอตั้งงบประมาณใหที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

หนวยงานเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.63 

22. งานจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมทีศิทางองคกรที่

ชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏบิัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)รวบรวมขอมูลภายใน-ภายนอก ของหนวยงาน ม.ีค.-พ.ค.62 ฝายแผนงานฯ 

2)วเิคราะหทศิทางของหนวยงาน 

3)บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏบิัตกิารประจําป 

ม.ิย.-ก.ค.62 

 

4)จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง

กับทศิทางของมหาวทิยาลัย 

5 )เสนอแผน ยุทธศาสตรและแผนปฏิบั ติ ก ารป ระจํ าป ให

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ส.ค.-ก.ย.62 

6)เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใหอธิการบดี

เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

7)สื่อสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใหกับ

บุคลากรภายในหนวยงานใหรับรูเพื่อนําไปสูการปฏบิัติ 

 

 

 

ต.ค.62 
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23. งานรายงานผลการใชจายงบประมาณ

และผลการดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการดําเนนิงานมี

ความถกูตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)ประมวลผลการใชจายของโครงการกิจกรรมยอยในระบบ ERP 

ทุกโครงการพรอมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการที่แลว

เสร็จ 

ต.ค.62-ก.ย.63 ฝายแผนงานฯ 

2)บันทึกผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏบิตักิารผานระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดอืนถัดไป 

3)ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิัตกิาร 

4)รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏบิัตกิาร ใหมหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

24. งานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของหนวยงานสอดคลองตาม 

เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ตอมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปการศึกษาที่ผาน

มา 

ต.ค.63 ฝายแผนงานฯ 

2)กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏบิัตกิารดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร

ระดับสูงของหนวยงาน 

3)ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และมอบหมายผู รับผิดชอบตัวบงชี้  ระดับ

หลักสูตร และระดบัหนวยงาน 

ธ.ค. 63 

4)สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

ม.ีค. 63 

5)รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพจิารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศกึษ 

 

 

ภาคการศกึษาที่ 1 ม.ค. 63 

ภาคการศกึษาที่ 2 ม.ิย. 63 
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6)จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พรอม

บันทกึขอมูลผานระบบ CHE QA online 

ม.ิย. 63  

7)จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ก.ค. 63 

8)รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและ 

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณากอนรับตรวจ

ประเมนิฯ ระดับคณะ 

ส.ค. 63 

9)จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน พรอม

บันทกึขอมูลผานระบบ CHE QA online 

ส.ค.63 

10)จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ส.ค.63 

11)รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ

แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ  ( lmprovement Plan) ระดั บ ค ณ ะ ต อ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณากอนรับตรวจ

ประเมนิฯ ระดับสถาบัน 

ก.ย.63 

25. งานตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหการตดิตามและประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการมปีระสทิธภิาพและมผีล

การปฏบิตัริาชการบรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

 

 

1)จัดทําคํารับรองการปฏบิัตริาชการของหนวยงานตามแบบฟอรม

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ก.ย. 62 ฝายแผนงานฯ 

2)ผูบริหารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน 

3)จัดทําปฏิทินการถายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ของหนวยงาน 

4)จัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

ของหนวยงาน 
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งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)ตรวจสอบและแกไขขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการให

คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 62  

6)ถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ต.ค. 62 

7)สรางความรูความเขาใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

8)ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกเดอืน 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 

9)รายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏบิัตริาชการในระบบตดิตามใหมหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

10)รายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปและรายงานใหคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อ

พจิารณาทุกไตรมาส 

 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 

26. งานควบคมุการเปด-ปดลฟิท เพื่อใหนักศกึษา บุคลากรคณะฯ ไดรับ

ความปลอดภัยในการโยสารลฟิท

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)กําหนดเวลาเปด-ปดตามเวลาที่กําหนด ต.ค.62- ก.ย. 63 ฝายบริหาร 

2)ประชาสมัพันธกําหนดจํานวนคนโดยสารลฟิท (ตดิปายประกาศ) 

3)มกีารตรวจสอบ ลฟิททุกเดอืน 

27. งานควบคมุความสะอาดสถานที ่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคาร หองเรียน 

หองปฏบิัตกิาร และสถานที่ภูมทิัศน ที่

เปนมติรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอม

สําหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกจิอื่นๆ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

 

 

1)มกีารจัดเก็บ คัดแยกขยะ และนําไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะ ต.ค.62- ก.ย. 63 ฝายบริหาร 

2)มีการกําหนดผูรับผิดชอบทําความสะอาดหองเรียน หองพัก

อาจารย และสํานักงานคณบดี 

3)มกีารปรับปรุงภูมทิัศน หองเรียน หองปฏบิัตกิารใหพรอม

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

4)มกีารจัดเก็บวัสดุอุปกรณในสถานที่ที่กําหนดไว และตรวจสภาพ

ใหพรอมตอการใชงาน 
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งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

28. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ เพื่อใหระบบสารสนเทศมคีวามพรอม

ตอการใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

1)มรีะเบยีบการเขาใชบริการและการเรียนการสอน ต.ค.62- ก.ย. 63 ฝายบริหาร 

2)มบีันทกึขอความขอความอนุเคราะหในการจัดขอใชหอง 

3)มกีารตรวจเช็คอุปกรณการใชงานอยางตอเนื่อง 

4)มกีารประสานงานกับหนวยงาน IT เพื่อเช็คระบบอินเตอรเน็ตใน

การจัดสอบขอเขยีนระบบคอมพวิเตอร 

29. งานโสตทศันศกึษา เพื่อบริการโสตทัศนูปกรณในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางทั่วถงึและ

มปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)มรีะเบยีบการขอใชบริการตามลําดับ ต.ค.62- ก.ย. 63 ฝายบริหาร 

2)มบีันทกึขอความขอความอนุเคราะหในการจัดขอใชอุปกรณ 

3)มกีารตวจสอบสภาพโสตทศันูปกรณอยางตอเนื่อง 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

 

 

 

คําสั่งคณะครุศาสตร 

ที ่๗๒๐.๑/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………………… 

 คณะครุศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๕ และ ขอ ๖ กําหนดใหสวน

ราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตัวบงช้ีที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดใหมหาวทิยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม

สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดมิ นัน้ 

 เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๓๒๗/๒๕๖๐ ลง

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีคณะครุศาสตรปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะครุศาสตร ดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการอํานวยการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๑. คณบด ี      ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดฝีายบรหิาร    กรรมการ 

๓. รองคณบดฝีายวชิาการ    กรรมการ 

๔. รองคณบดฝีายวจัิยและบรกิารวชิาการ  กรรมการ 

๕. รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา   กรรมการ 

๖. หัวหนาสํานักงานคณบดคีณะครุศาสตร  กรรมการ 



๗. นางสาวเมศนิ ี อยูยั่งยนื    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางศรารัตน  เพิ่มญาต ิ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการบรหิารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 มหีนาท่ีดังน้ี 

๑. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดําเนินการ

บรหิารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร  

๒. สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ แกคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

๓. กํากับติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนนิงานการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๑. รองคณบดฝีายบรหิาร    ประธานกรรมการ 

๒. หัวหนาสาขาวชิาวทิยาศาสตร   กรรมการ 

๓. หัวหนาสาขาวชิาสังคมศกึษา    กรรมการ 

๔. หัวหนาสาขาวชิาภาษาไทย    กรรมการ 

๕. หัวหนาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ   กรรมการ 

๖. หัวหนาสาขาวชิาคณติศาสตร   กรรมการ 

๗. หัวหนาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   กรรมการ 

๘. หัวหนาสาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา กรรมการ 

๙. หัวหนาสํานักงานคณบดคีณะครุศาสตร  กรรมการ 

๑๐.นางสาวปรารถนา  บัวดศิ    กรรมการ 

๑๑.นางสาวกฤตตกิา  ไกรแกว    กรรมการ 

๑๒.นางสาวภาสพิชญ  จันทโชต ิ   กรรมการ 

๑๓.นางไสวรนิทร  มูลจันทรหอม   กรรมการ 

๑๔.นางสาวธดิารัตน โชคนาคะวโร   กรรมการ 

๑๕.นางสาวกัลยา  สายประสทิธิ ์   กรรมการ 

๑๖.นางสาวมณเีนตร  รวมภักดี    กรรมการ 

๑๗.นางสาวกาญจนา  ดพีรม    กรรมการ 

๑๘.นายอําไพร  เพชรวาว    กรรมการ 

๑๙.นายหัสถชัย  นวนประสงค    กรรมการ 

๒๐.นายกร  ปองปทุม     กรรมการ 

๒๑.นางสาวภัทรพร  หัสดี    กรรมการ 



 

๒๒.นางสาวเมศนิ ี อยูยั่งยนื    กรรมการและเลขานุการ 

๒๓.นางศรารัตน  เพิ่มญาต ิ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงและควบคุมภายใน       

มหีนาท่ีดังน้ี  

๑.  ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม

สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร และครอบคลุม

บริบทในการวิเคราะหความเสี่ยง ๔ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และดานนโยบาย กฏหมาย 

ระเบยีบ ขอบังคับ รวมถงึความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานที่อาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน       

๒.   ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

วเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

๓.  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอตออธกิารบดเีพื่อ

พจิารณาเห็นชอบและดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

  ๔.  สื่อสารขอมูลดานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อนําไปสูการปฏบิัต ิ

๕.  ประเมนิการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

  ๖.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน 

  ๗. รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะ

กรรมการบรหิารหนวยงานหรอืผูบรหิารสูงสุดของหนวยงาน 

  ๘. นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผน

บรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคมุภายในหรอืวเิคราะหความเสี่ยงในปถัดไป 

๙. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มอบหมาย 

ทัง้นี้ใหคณะกรรมการไดปฏบิัตงิานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมปีระสทิธภิาพ  

 

      สั่ง  ณ  วันที่   ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                 

          (รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร) 

                   คณบดคีณะครุศาสตร 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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โอกาสเกิดขึ้นทุกๆ ปการศึกษา สูงมาก 5 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไป

ตามเปาหมาย รอยละ 21 ขึ้นไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดขึ้นทุก 2 ปการศึกษา สูง 4 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไป

ตามเปาหมาย รอยละ 16- 20

สูง 4

โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 ปการศึกษา ปานกลาง 3 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไป

ตามเปาหมาย รอยละ 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดขึ้นทุก 4 ปการศึกษา นอย 2 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไป

ตามเปาหมาย รอยละ 6-10

นอย 2

โอกาสเกิดขึ้นทุก 5 ปการศึกษา นอยมาก 1 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไป

ตามเปาหมาย รอยละ 5 ลงมา

นอยมาก 1

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 21 ขึ้นไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 9 - 11 เดือน สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 16-20

สูง 4

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 6 - 8 เดือน ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 3 - 5 เดือน นอย 2 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 6-10

นอย 2

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 1 - 2 เดือน 

หรือไมเกิดขึ้นเลย

นอยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5 ลงมา

นอยมาก 1

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 

เดือน

สูงมาก 5 ไมมีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

สูงมาก 5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 

เดือน

สูง 4 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชยได นอยกวาหรือเทากับ 8 เรื่อง

สูง 4

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 

เดือน

ปานกลาง 3 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชยได มากกวาหรือเทากับ 10 เรื่อง

ปานกลาง 3

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 

เดือน

นอย 2 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย มากกวาหรือเทากับ 12 เรื่อง

นอย 2

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ป นอยมาก 1 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย มากกวาหรือเทากับ 14 เรื่อง

นอยมาก 1

25 เสี่ยงสูง

มาก



หนวยงานที่เกี่ยวขอ









 (3) ความเสี่ยง

2.ดานการปฏิบัติงาน

1.ดานกลยุทธ

(4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมินกอนควบคุม 

ความ

เสี่ยงนอย

9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

2 จํานวนนักศึกษาที่รับใหมไมเปนไปตาม

แผนการรับที่กําหนดไว (ความเสี่ยงป 62)

1. จํานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไมเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนด 

2. แนวโนมจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยลดลง ทําใหอัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรใน

วัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)

3.หลักสูตรยังไมตองตามความตองการของผูเรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพมาก

พอทําใหการเขาถึงขอมูลไมครบมีผลตอการตัดสินใจ

5. นักศึกษาที่ผานการรับเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก

ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกวา

5 5 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

มีนอย

1. อาจารยไมไดดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ

2. ความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือขาย

หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีนอย

3. การใหความสําคัญและประสิทธิภาพการทํางาน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารยยังมีนอย

4. ขาดการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย



2

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563

หนวยงาน คณะครุศาสตร

4

ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด

1. นโยบายของผูบริหาร มีการเปลี่ยนแปลง

2. การกําหนดคาเปาหมายที่สูงเกินกวาความสามารถ

ของหนวยงาน

3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหไมสามารถ

ดําเนินงานได

3 3
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หนวยงานที่เกี่ยวขอ

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง (7) ประเมินกอนควบคุม 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 

เดือน

สูงมาก 5 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการมากกวา

หรือเทากับ 2 ขอ

สูงมาก 5

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 

เดือน

สูง 4 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการมากกวา

หรือเทากับ 3 ขอ

สูง 4

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 

เดือน

ปานกลาง 3 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการมากกวา

หรือเทากับ 4 ขอ

ปานกลาง 3

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 

เดือน

นอย 2 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการมากกวา

หรือเทากับ 5 ขอ

นอย 2

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ป นอยมาก 1 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการครบทั้ง 6

 ขอ

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้น  ≥3 ครั้ง/ป สูงมาก 5 มีการเผยแพรขาวผานสื่อหนังสือพิมพ หรือ

โทรทัศน และนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

ไดรับผลเสียหาย ตอจิตใจ การศึกษา 

ทรัพยสิน หรือชีวิต

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น ≥1 ครั้ง/ป (ตอเนื่อง) สูง 4 เผยแพรขาวผานสื่อออนไลนติดตอกัน >3 

วัน หรือนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับ

ผลเสียหายตอจิตใจ และทรัพยสิน

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ป (ไมตอเนื่อง) ปานกลาง 3 เผยแพรขาวผานสื่อออนไลนติดตอกัน >1-3

 วัน หรือนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับ

ผลกระทบทางจิตใจ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ป/ครั้ง นอย 2 เผยแพรขาวผานสื่อออนไลน 1 วัน และ

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไมไดรับผลเสีย

หาย

นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้น ≥2 ป/ครั้ง นอยมาก 1 มีผูพบเห็นและรองเรียนกับมหาวิทยาลัย

และแกไขไดโดยไมมีผูเสียหายทั้งผูจัดและ

ผูเขารวมกิจกรรม

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นมากกวา 3 ครั้งตอป สูงมาก 5 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทํา

ใหการดําเนินงานหยุดชะงักนานเกินกวา 1 

วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งตอป สง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทํา

  

สง 4

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการกําหนด

ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดาน

บริการวิชาการ

การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล 5 5 25 เสี่ยงสูง

มาก

 



9

ความ

เสี่ยงนอย

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม

เปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนดของ

มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงป 62)

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยไมไดรับอนุญาตจาก คณะ

 หรือมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอกสถานที่และไมมีอาจารย

ควบคุมดูแล

 ไฟฟาดับ (ความเสี่ยงเดิม ป62) 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุ

คะนอง ฟาผาลงสายสงหรืออุปกรณไฟฟา  ไฟปา 

2. เกิดจากสัตวที่เปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาในสถานี

ไฟฟาแรงสูง เชน งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟา เเละ

 ้  

 

  

 

 

 

 

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่

42 2

 3 3 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมนิความเสีย่ง (FM-RM 02) 

 



หนวยงาน คณะครุศาสตร
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1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตอตัวบงชี้ประกัน

คุณภาพการศึกษาดานการบริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 5 ขอ

พ.ค.-ม.ิย. 62

2. ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง ก.ค.-62

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกันในแตละตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ก.ค.-62

4. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกเดือน

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

5. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตอ

ผูบริหารทุกเดือนเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติราชการทุกไตรมาส

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,

6. จัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ก.ย.-63

1. ประชุมอาจารยเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ตองดําเนินงาน

2. สนับสนุนใหอาจารยทําความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือขาย

หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน

3. สนับสนุนอาจารยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ

4. ติดตามการนําไปใชประโยชนงานวิจัยของอาจารยทุกไตรมาส

1.กําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-62

2.จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ย.-62

3.สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในคณะฯ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63

4.ดําเนินการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ค. 62,ม.ีค.63,

ม.ิย.63 ,ก.ย. 63

5. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปถัดไป

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

2 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการบริการวิชาการไมครบทั้ง 6

 ขอ

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก

(5) ประเมินกอนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง

2.ดานการปฏิบัติงาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ดําเนินการ

(10) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.ดานกลยุทธ

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก

มีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและการ

ดําเนินงานดานบริการวิชาการ

การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

เสี่ยงสูงมาก 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

2

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.ย.-63

เสี่ยงสูงมาก 2 2 4 ความเสี่ยงนอย25 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย

มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พานิชย มากกวา 14 เรื่อง

5 5

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายบริหาร

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

20 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียหรือการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก 4 ชั่วโมง

5 4
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง (5) ประเมินกอนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ดําเนินการ

(10) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

1. หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละงานวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ

วิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหนวยงาน

ภายนอก

3.สื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหกับเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ

4.ใหคําปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอกฎหมายในดานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายบริหาร

16 ความเสี่ยงสูง 2 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงาน

4 ต.ค. 62 - ก.ย. 634
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