
 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

 

 

คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



ก 

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. 2564 ขึ้น โดยมสีวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ .ศ. 2564 จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยงและแผนการควบคุมภายในของ               

คณะครุศาสตร ใหมีการบริหารงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

 

 

                                                                                        
รองศาสตราจารย ดร.นันทยิา  นอยจันทร 

คณบดคีณะครุศาสตร 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

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

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การ

บริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้ง

เกณฑการประเมิน "คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ 10 ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.1 

การดําเนนิการเพื่อปองกันการทุจริต โดยกําหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนนิงาน

หรือการปฏิบัติหนาที่ และดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการ

ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม นัน้ 

จากระเบยีบและเกณฑดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จงึไดมีการจัดทําแผนบรหิาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนไปตามเปาประสงคยุทธศาสตรที่วางไว มีระบบในการติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให

เกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะเกดิขึ้น และสามารถหาวิธกีารจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได รวมทั้งเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการ

ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดปรับ

ประยุกตใชขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบัน

วิ ช า ชีพ  5  แห ง  (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) 

จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 



ค 
 

จากขั้นตอนดังกลาวขางตน คณะครุศาสตร ไดวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2564 ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 3) ความ

เสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) โดยผลการ

ประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน 3 ความเสี่ยง จําแนกตามประเภททั้ง 

3 ดาน รายละเอยีดดังนี้ 

ความเสีย่ง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

1.1 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1. มคีําสั่งและคํารับรองการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ 2564 

2. มกีารจัดประชุมมอบหมายงานตามตัวช้ีวัดลงสูการปฏบิัติ 

3. มีการจัดทําปฏิทินและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2564 

4. มกีารตดิตามการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดทุกไตรมาส 

4. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มาปรับปรุง/พัฒนาในป

ถัดไป 

2. ความเสีย่งดานการปฏบิัตงิาน 

2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

มนีอย 

1. มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยหรืองาน

นวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2564 

2. มกีารประชุมเพื่อวเิคราะหนวัตกรรมการศกึษาที่เกดิจาการวิจัย 

3. มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อขยายผลสูการใชประโยชนเชิง

พาณชิย 

4. มกีารตดิตามและสรุปผลการดําเนนิงานการนําไปใชประโยชนทุกไตร

มาส 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1.กําหนดนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศภายในคณะฯ 

4.ดําเนนิการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในปถัดไป 
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คณะครุศาสตรไดทบทวนวัตถุประสงคและกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่

เกิดขึ้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 29 งาน  

รายละเอยีดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 

1 งานบรกิารวชิาการแก

ชุมชนและทองถิ่น 

เพื่อใหการบรกิารวิชาการตรงตามตองการ

ของชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

2 งานบรกิารศูนยเรยีนรูสู

ชุมชน 

เพื่อใหแหลงเรยีนรูเปนที่รูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวจัิย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวจัิยใหมี

ความเช่ียวชาญในการเขยีนผลงานวจัิย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

4 งานเผยแพรผลงานวิจัย 

 

 

 

 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยมกีาร

ตพีมิพและเผยแพรผลงานวิจัยตามมาตรฐาน

ที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O)      

4 

5 งานทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษาและ

บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมทีัศนคต ิคานยิม 

ความมสีุนทรยี และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิละไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

9 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศกึษาเขาศึกษาตอใหเปนไป

ตามระบบ Clearing house และแผนการรับ

นักศกึษาที่กําหนดไว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 
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งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 

8 งานจัดทําแผนการเรยีน

ตลอดหลักสูตร 

เพื่อใหแผนการเรยีนเปนไปตามโครงสราง

หลักสูตรและขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาวาดวยการจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

4 

9  งานจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

10  งานสงเสรมิกจิกรรม

พัฒนานักศกึษา 

เพื่อสงเสรมิและพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิหงชาต ิ(5 ดาน) และการประกัน

คุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

9 

 

 

 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด

จาง 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจาง

เปนไปตามระเบยีบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

13 งานจําหนายพัสดุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

11 

14 งานเบกิจาย เพื่อใหการเบกิจายถูกตองตามระเบยีบการ

เบกิจาย  - ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

            - ระเบยีบเงินรายไดมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

6 



ฉ 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 

15 งานประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดขีองหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การราง/

พมิพ  ถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน รวมทัง้

การจัดเก็บเอกสารใหเปนไปตามระเบยีบสํานัก

นายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อใหการจัดประชุมเปนไปตามระเบยีบ

สํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ 

(การจัดประชุม) 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบยีบ

ที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่กําหนด/ตําแหนงงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

20 งานประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ 

เพื่อใหการประเมินการปฏบิัตงิานเปนธรรม 

โปรงใสและตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

4 

21 งานจัดทําคําขอตัง้

งบประมาณ 

เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบรหิารจัดการ

หนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมทีศิทางองคกรที่ชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการปฏบิัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

7 

 



ช 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรม

การควบคุม 

23 งานรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการ

ดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณ

และผลการดําเนนิงานมคีวามถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

หนวยงานจัดการศกึษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของหนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับอุดมศกึษาวัตถุประสงคดานการ

ปฏบิัตติามกฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับ

ท่ีเกี่ยวของ ( C ) 

 

 

11 

25 งานตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ 

เพื่อใหการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการมปีระสทิธภิาพและมผีลการปฏบิัติ

ราชการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

10 

26  งานควบคุมการเปด-ปด

ลฟิท 

เพื่อใหนักศึกษา บุคลากรคณะฯ ไดรับความ

ปลอดภัยในการโยสารลฟิท 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

3 

27.งานควบคุมความสะอาด

สถานที่ 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคาร หองเรยีน 

หองปฏบิัตกิาร และสถานที่ภูมทิัศน ที่เปน

มติรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอมสําหรับการ

จัดการเรยีนการสอนและภารกจิอื่นๆ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

28.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบรกิาร 

เพื่อใหระบบสารสนเทศมคีวามพรอมตอการ

ใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

29.งานโสตทัศนศกึษา เพื่อบรกิารโสตทัศนูปกรณในการจัดการเรยีน

การสอนไดอยางทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

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  

 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

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



2 
 

หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่รับการประเมนิมกีารศกึษาและวิเคราะหความเสี่ยงและ

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพื่อพัฒนาไปสูการกําหนด

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนหนวยงาน 
 

1.2 ขอมูลคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2.1 วสิัยทัศน (Vision) 

แมแบบสถาบันผลติครู 

1.2.2 พันธกจิ (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 และถายทอดใหกับนักศึกษา 

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 
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1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงความเปนครู มุงเรยีนรูสูสากล 

1.2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

ยดึม่ันในคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

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 

 4. ดานการพัฒนาคณาจารย  
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-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  

- สนันสนุนใหมกีารใชความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารมิาจัดเปนกิจกรรมทั้งใน

และนอกหลักสูตรใหกับนักศกึษา   

- เนนการจัดทําขอมูลฐานความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบคน 

ของคณาจารย นักศกึษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป  
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1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานปที่ผานมา   

  1.3.1 ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน  

สาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

ปการศึกษา

2560 

ปการศึกษา

2561 

ปการศึกษา 

2562 

สาขาวชิาภาษาไทย 1 1 1 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 1 1 1 

สาขาวชิาคณติศาสตร 1 1 1 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1 1 1 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 1 1 1 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษาและ

คอมพวิเตอร 

- 1 - 

สาขาวชิาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษา - - 1 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู 1 1   - 

 รวมท้ังสิ้น(หลักสูตร) 7 8 7 

 

 

 

1.3.2ขอมูลนักศกึษา 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 ปการศกึษา 2562 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 54 - 54 69 - 69 60 - 60 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 56 - 56 73 - 73 70 - 70 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 44 - 44 66 - 66 59 - 59 

สาขาวชิาคณติศาสตร 38 - 38 78 - 78 74 - 74 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 61 - 61 72 - 72 65 - 65 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 ปการศกึษา 2562 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 55 - 55 62 - 62 66 - 66 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา

และคอมพวิเตอร 

33 - 33 68 - 68 - - - 
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สาขาวชิาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่

การศกึษา 

- - - - - - 49 - 49 

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพครู - 90 90 - 85 85 - - - 

รวมท้ังสิ้น (คน) 341 90 431 488 85 573 443 - 443 

หมายเหตุ : ขอมลูจากกองบริการการศกึษา  

1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศกึษา ปการศกึษา 2560 ปการศกึษา 2561 ปการศกึษา 2562 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม ปกต ิ พเิศษ รวม 

สาขาวชิาภาษาไทย 48 - 48 69 - 69 90 - 90 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 56 - 56 65 - 65 81 - 81 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 49 - 49 60 - 60 74 - 74 

สาขาวชิาคณติศาสตร 53 - 53 62 - 62 78 - 78 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 50 1 51 66 - 66 133 - 133 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 64 - 64 76 - 76 79 - 79 

สาขาวชิานวัตกรรมและ

เทคโนโลยกีารศกึษา 

26 - 26 29 - 29 - - - 

รวมท้ังสิ้น (คน) 346 1 347 427 - 427 535 - 535 

หมายเหตุ : ขอมลูจากกองบริการการศกึษา  

1.3.4 ขอมูลการมงีานทําของบัณฑิต 

ปการศกึษา 2560 2561 2562 

การมงีานทาํ 90.37 100.00 100.00 

เงนิเดอืนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑขัน้ต่ําของ ก.พ. 100.00 100.00 100.00 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 4.37 4.54 4.95 
 

 

1.3.5 ขอมูลผลงานวจัิย 

จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

สาขาวชิาภาษาไทย 4 2 3 2 5 4 
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จํานวน 

สาขาวชิา 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

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

2561 

ปงบประมาณ

2562 

ปงบประมาณ

2563 

สาขาวชิาภาษาไทย 5 4 1 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2 2 2 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร 7 8 3 

สาขาวชิาคณติศาสตร 5 5 2 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 7 5 2 

สาขาวชิาสังคมศกึษา 5 5 1 

สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา 5 3 2 

รวมท้ังสิ้น (โครงการ) 36 33 13 

 

1.3.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

               งาน 

 

 

จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ2561 ปงบประมาณ2562 ปงบประมาณ2563 

กิจการนักศกึษา 4 4 4 

รวมท้ังสิ้น (โครงการ) 4 4 4 

1.3.8 ขอมูลบุคลากร 

  ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
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งาน 
ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 

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 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 

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

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

สาขาวชิาคณติศาสตร 4 - - 4 10 - - 10 7 3 - 10 

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

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 7 1 - 8 7 2 - 9 7 2 - 9 

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

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

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 44 13 2 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 
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ปการศึกษา 2562 คณะครุศาสตรไดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ยอยูที่  4.67 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 3.93 5.00 3.97 4.29 การดําเนนิงานระดับด ี

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 4.20 5.00 4.49 4.67 การดําเนนิงานระดับดมีาก 
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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. 2564 

  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2564 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนด

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

Acer
Highlight
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ตารางท่ี 8 วัตถุประสงค วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เกณฑท่ีใชใน 

การประเมนิ 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เ พื่ อ ใ ห ห น ว ย ง า น

บริหารจัดการกับความ

เ สี่ ย ง ใ ห อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ที่

ยอมรับได 

1.1 รอยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

กําหนดขึ้นตอป 

รอยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ไดรับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทัง้หมด

ที่กําหนดขึ้นตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

ว า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล สํ า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคที่วางไว 

2.1 รอยละของงานที่มีการ

ดําเนินการตามจุดควบคุมที่

กําหนด 

รอยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของ

งานที่ดําเนินการควบคุม

ภายในตามงานมาตรฐาน

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
 

2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน จึงไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน โดยมรีายละเอยีดดังน ้ี 
 

ตารางที่ 9 ปฏทินิการดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค.-ก.ย.63 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

2 จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ส.ค.-ก.ย.63 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

Acer
Highlight
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3 จัดสง (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ใหกองนโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกตอง พรอมปรับแก

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกอง

นโยบายและแผน  

ส.ค.-ก.ย.64 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตอคณะกรรมการอํานวยการของ

หนวยงานเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.63 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ท่ีผานความเห็นชอบ 

5 จัดสงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ท่ีไดรับความเห็นชอบใหกับกองนโยบาย

และแผน 

30 ก.ย.64 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ต.ค.62-ก.ย.

64 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ชองทางการ เผยแพร แผน

บริหารความเสี่ยงและการ

ค ว บคุ มภา ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ต.ค.62-ก.ย.

64 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

8 

  

  

  

  

 

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ 12 

เดอืน - รอบ  6 เดอืน ม.ีค.64 

- รอบ  12 เดอืน 

8.2 การควบคุมภายใน 

ก.ย.64 

 

- รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2) ม.ีค.64 

- รอบ 12 เดอืน (ตามแบบ ปย. 1

และ ปย.2) 

ก.ย.64 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรือผู บ ริหาร สูง สุดของ

  

 

 

 

ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มมีติจากคณะ

กรรมการบริหาร/อํานวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของ

หนวยงาน 

Acer
Highlight

Acer
Highlight

Acer
Highlight
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  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.64 

- รอบ  12 เดอืน 

9.2 การควบคุมภายใน 

ก.ย.64 

- 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 .2564 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.

2564 รอบ 6  และ 12 เดอืน 

- รอบ  6 เดอืน  15 ม.ีค.64 

- รอบ  12 เดอืน 

10.2 การควบคุมภายใน 

15 ก.ย.64 

- รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2)  

- รอบ 12 เดอืน (ตามแบบ ปย.1 

และ ปย.2) 

   

11 นําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.64 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จากการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

12 เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบ ริหารค วาม เสี่ ย ง  ป ระจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหประชาคม

ทราบ 

ก.ย.64 ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมไดรับรูแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 
 

Acer
Highlight

Acer
Highlight

Acer
Highlight

Acer
Highlight

Acer
Highlight
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร  ไ ด ป รั บ ป ร ะยุ 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 าม 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 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

การวเิคราะห เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให

นําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละ

โครงการ โดยควรคํานึงถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงช้ีอัน

จะนําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเปน

สวนประกอบในการดําเนนิการวเิคราะห ดังกลาว 

 1. ปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ 

ขอบังคับของสวนราชการ วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบรหิาร ความรู ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมอือุปกรณ เปนตน 

2. ปจจัยภายนอก หมายถงึ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกดิไดโดยองคกร เชน ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผูรับบริการ เครือขาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เปนตน    

 ในการวเิคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพจิารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 

1. ความเสีย่งดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจ

ในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กําหนด

ไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาค

ประชาชน การรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไข

การตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากการตัดสนิใจผิดพลาดหรอืนําการตัดสินใจนัน้มาใชอยางไมถูกตอง 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน



19 
 

ภายในขององคกร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชและการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน

ตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดาน

การเงนิ งบประมาณ การควบคุมคาใชจาย ระบบสารสนเทศ และดานสถานที ่

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง

เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงานในการ

วเิคราะหความเสี่ยงนัน้  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ แลวจะตองนําแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวเิคราะหความเสี่ยง อาท ิ

4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผล และ

การมสีวนรวม 

4.2 ดานการดาํเนนิงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องประสทิธภิาพ และความโปรงใส 

4.3 ดานการเงิน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบยีบ อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการดําเนนิงานที่อาจ

กอใหเกดิการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสนิบน แบง

ออกเปน 3 ดาน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานทมี 

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พจิารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ข้ันตอนที่  2 การประเมนิความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมี

ขัน้ตอน ดังนี้ 
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2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมิน

ความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในไดกําหนดเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกําหนดไดทั้งเกณฑเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผูบรหิารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะ

กับขอมูลที่มีตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะห สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไมสามารถระบุ

เปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเปนเกณฑเฉพาะใน

แตละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได

กําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ

เหตุการณตางๆ ที่จะเกดิผลกระทบตอการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว  5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปาน

กลาง นอย และนอยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัย

เสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับ

ความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน 

ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถ

วางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดย

อาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมขีัน้ตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

1) พจิารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถี่ที่จะ

เกดินัน้มากนอยเพยีงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง    
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2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัยวามี

ระดับความรุนแรง หรอืมคีวามเสยีหายเพยีงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.4 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ

ความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวาง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกดิระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนํามาจัดลําดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละ

สาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่ เกิดจาก

ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตามตาราง

การประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก 

แลวเลอืกความเสี่ยงที่มรีะดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการบรหิารความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมกีารกําหนดแผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 5 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ตองรบีดําเนนิการกําจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกําจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพื่อใหอยูในระดับ

ความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

 ความเสี่ยงนอยมาก 1-2  ไมตองทําอะไร 
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ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง 

 

ข้ันตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยการกาํหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําไดหลาย

วิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แต

อยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

ทางเลอืกหรอืกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คอื 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนัน้สามารถยอมรับได

ภายใตการควบคุมที่มอียูในปจจุบันซึ่งไมตองดําเนนิการใดๆ เชน กรณทีี่มคีวามเสี่ยงในระดับไมรุนแรง

และไมคุมคาที่จะดําเนนิการใดๆ ใหขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนนิการใดๆ 

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

ปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลด

ผลกระทบใหอยูในระดับที่มหาวทิยาลัยยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและ

ตองจัดการใหความเสี่ยงนัน้ไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธกีารจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ 

เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ

ดําเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนนิการหรอืกจิกรรมลง เปนตน 

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

สามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล 

ภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย 

เปนตน 

เมื่อไดประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการ

กําหนดกจิกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกจิกรรม

เดมิที่เคยปฏบิัตอิยูแลว แตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชใน

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงนอย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงนอยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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การดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผู รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยได โดยกิจกรรมที่กําหนดตองเปนกิจกรรมที่ยังไมเคยปฏิบัติหรือเปนกิจกรรมที่กําหนด

เพิ่มเตมิ 

 

ข้ันตอนที่  4 การดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสาร

ขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขาถึง 

และรับทราบขอมูลดานการบรหิารความเสี่ยงใหกับผูบรหิาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงาน

ไดเขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมช้ีแจงโดย

ผูบรหิาร หรอืการฝกอบรม เปนตน 

 

ข้ันตอนที่  5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละ

หนวยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และ

สมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมี

ประสทิธภิาพประสทิธิผล และมกีารปฏบิัตจิรงิสามารถลดหรอืปองกันความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น 
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1. 
ให

กา
รศ

ึกษ
าฯ

2)
 ว

ิจัย
 ฯ

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร

4)
 ท

ําน
ุบํา

รุง
ศิล

ปะ
ฯ

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
น

น

(L

 x
 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
น

น

(L

 x
 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

1. มีคําสั่งและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 ต.ค.63-ก.ย.64

2. มีการจัดประชุมมอบหมายงานตามตัวชี้วัดลงสูการปฏิบัติ พ.ย.63

3. มีการจัดทําปฏิทินและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

 2564

ต.ค.-ธ.ค.63

4. มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส ธ.ค. 63,ม.ีค.64,

ม.ิย.64 ,ก.ย. 64

5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มาปรับปรุง/พัฒนาในปถัดไป ก.ย.-64

1. มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยหรืองานนวัตกรรม

 ประจําปงบประมาณ 2564

2. มีการประชุมเพื่อวิเคราะหนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจาการวิจัย

3. มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อขยายผลสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

4. มีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานการนําไปใชประโยชนทุกไตรมาส

1.กําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-63

2.จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ย.-63

3.สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในคณะฯ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

4.ดําเนินการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ค. 63,ม.ีค.64,

ม.ิย.64 ,ก.ย. 64

5. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปถัดไป

บทที่ 3

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

1 2 2 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอย

ละ 16-20

4 4 16 ความเสี่ยงสูง

(5) ประเมินกอนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง

2.ดานการปฏิบัติงาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ดําเนินการ

(10) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.ดานกลยุทธ

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 ผลการปฏิบัตาชการไมบรรลุตามเปาหมายที่

กําหนด

การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ความเสี่ยงสูง 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

2

ต.ค.63-ก.ย.64

ก.ย.-64

เสี่ยงสูงมาก 2 2 4 ความเสี่ยงนอย

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายบริหาร

25 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย

มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พานิชยนอยกวา 8 เรื่อง

5 5

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

16 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียหรือการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก 4 ชั่วโมง

4 4
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บทท่ี 4  

แผนการควบคุมภายในคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

1 งานบริการวชิาการแกชมุชนและทองถิ่น เพื่อใหการบริการวชิาการตรงตาม

ตองการของชมุชนและทองถิ่น

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)มีสวนรวมในการกําหนดกลุมชุมชนและองคการเปาหมายการ

ใหบริการทางวชิาการแกสังคมกับมหาวทิยาลัย 

ก.ค.-63 ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

2)สํารวจความตองการจากกลุมชุมชนและองคการเปาหมาย ส.ค.-63 

3)นําผลการสํารวจความตองการมาจัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปและแผนการใชประโยชนจากการบริการวชิาการ 

 

4)จัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปและแผนการใชประโยชน

จากการบริการวชิาการทีผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจํา

คณะ/วทิยาลัย 

ก.ย.-63 

5)จัดโครงการบริการวชิาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.63-ม.ีค.64 

6)รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน

แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.63,ม.ีค.64 

ม.ิย.64 

7)ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของ

โครงการบริการวิชาการและเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ/

วทิยาลัยพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.64 

8)นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมา

พัฒนาและปรับปรุงในการทําแผนบริการวชิาการในปถัดไป 

ส.ค.64 

2 งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน 

 

เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนที่รูจักของสงัคม

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)คัดเลอืกองคความรูที่จําเปนในแหลงเรียนรู ต.ค.-63 ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

 

 

 

2)จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/องคความรูในแหลงเรียนรูชุมชน ต.ค. 63-ม.ีค 64 

3)ประชาสัมพันธการใหบริการแหลงเรียนรูตามชองทางตางๆ   

4)รายงานผลการดําเนินงานการใหบริการแหลงเรียนรูตาม

แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.63, ม.ีค.64 

ม.ิย.64, ก.ย. 64 

5)นําฐานความรู/องคความรูที่อยูในแหลงเรียนรูเผยแพรในเว็บไซต

ของหนวยงานและสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ส.ค.-64 
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3. งานพัฒนานกัวจิัย 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและ

นักวจิัยใหมคีวามเชีย่วชาญในการเขยีน

ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดทํ าแผนปฏิบั ติการดานการวิจัยที่ ผ านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

ก.ย.-64 

 

ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

2)จัดโครงการพัฒนานักวจิัยตามระยะเวลาที่กาํหนด ต.ค.64-ก.ย.64 

  3)อาจารยประจําของหนวยงานที่ ผานการพัฒนาได รับทุน

สนับสนุนการวจิัย 

4)รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัย

กําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.63,ม.ีค.64 

ม.ิย.64, ก.ย.64 

4. งานเผยแพรผลงานวจิัย เพื่อสงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยมี

การตพีมิพและเผยแพรผลงานวจิัยตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดโครงการสงเสริมและสนบัสนุนการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัย

ใหแกอาจารย 

ต.ค.63-ก.ย.64 

 

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.63 ฝายกจิการนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

2)กําหนดวัตถุประสงคของแผนและกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผน 
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  3)จัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการและไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

 

 

4)ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ

ทุกโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ส.ค.63-ก.ค.64 

5)รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอผูบริหารหนวยงานและ

มหาวทิยาลัยปละ 2 คร้ัง 

ม.ค.64 ,ก.ค.64 

6)เผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหประชาคม

ทราบ 

ส.ค.63-ก.ค.64   

7)ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติ

การดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานตอผูบริหาร

หนวยงานและมหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ค.64 

8)นําผลการประเมินของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมาปรับปรุง 

 

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

 

เพื่อใหหลักสตูรเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิละไดรับการรับรอง

จากสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

1)สํารวจและวเิคราะหความตองการของผูใชบัณฑติเพื่อนํามาใชใน

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 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.63 ฝายวชิาการ 

2)กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอสงใหกองบริการ

การศกึษา 

ส.ค.63 

3)ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศกึษาผานชองทางตางๆ ส.ค.-ธ.ค. 63 

4)สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณเปนไปตามเกณฑการคัดเลือก

ของมหาวิทยาลัยและจัดสงผลการสอบคัดเลือกใหกองบริการ

การศกึษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอบที่ 1 ธ.ค. 63 

รอบที่ 2 เม.ย. 64 

รอบที่ 3 พ.ค. 64 

รอบที่ 4 ม.ิย. 64 

รอบที่ 5 ก.ค. 64 

5)ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่รายตัวเขาศึกษาเทียบกันแผนรับ

นักศกึษาประจําป 

ก.ค.64 

8. งานจัดทาํแผนการเรียนตลอดหลกัสูตร เพื่อใหแผนการเรียนเปนไปตาม

โครงสรางหลกัสูตรและขอบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทาวาดวย

การจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

1)สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอรมที่

กําหนด 

พ.ย.-ธ.ค.63 ฝายวชิาการ 

 

2)ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรและเงื่อนไข

ของคําอธบิายรายวชิา 

 

3)เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหคณะกรรมการประจํา

คณะเห็นชอบ 
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4)จัดสงแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบใหกอง

บริการการศกึษากอนเปดภาคเรียน 

ม.ค.64 

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. 63 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 64 

4)ประเมนิผลการเรียนรูของนักศกึษาตามหลักเกณฑที่กําหนด ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 63 

ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 64 

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

กอน 15 ม.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 2 

กอน 15 ม.ิย. 64 

6)จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ม.ิย. 64 

7)ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาประเมินอาจารยผูสอนครบทุก

รายวชิา 

ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ีค. 64 

8)สรุปคะแนนประเมนิอาจารยผูสอนและเสนอตอผูบริหาร ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค.63 

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.64 

10. งานสงเสริมกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา 

 

 

 

 

 

เพื่อสงเสริมและพัฒนานกัศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิ(5 ดาน)  

และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

ประสงค 

1)นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาของหนวยงาน 

 

พ.ค.- ม.ิย. 64 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. 63  

3)เสนอแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจการรมพัฒนานักศึกษาให

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย

พจิารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 63 

4)จัดกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา ส.ค. 63- ก.ค. 64 

5)ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการครบทุกขอ  

6)นําผลการประเมนิของโครงการมาปรับปรุง  

7)รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาใหมหาวทิยาลัยทราบ ปละ 2 คร้ัง 

ต.ค. 63, ม.ค. 64 

เม.ย. 64, ก.ค. 64 

8)ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดาน

การจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ม.ิย. 64 

9)นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษาในปถัดไป 

 

11. งานจัดหาพสัด-ุจัดซื้อจัดจาง  

(โดยวธิตีกลงราคาเงนินอกงบประมาณ) 

เพื่อใหการจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัด

จางเปนไปตามระเบยีบและตรงความ

ตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C )   

1)สํารวจพัสดุเปนประจําทุกเดอืน ต.ค. 63-ก.ย. 64 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. 63-ก.ย. 64 ฝายคลังและวัสด ุ

2)จัดเก็บวัสดุอยางเปนสัดสวนพรอมใชงาน 

3)บันทกึการเบกิจายพรอมลงชื่อการเบกิจาย 

4)ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดอืนและประจําปงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ 

1)ลงทะเบยีนครุภัณฑในระบบ ERP 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

2)เขยีนหมายเลขที่ครุภัณฑ 

3)จัดทําทะเบยีนควบคุมการเบกิจายครุภัณฑ 

4)เก็บรักษาครุภัณฑใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบยีน 

13. งานจําหนายพัสด ุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

การจําหนายครุภัณฑ 

1)สํารวจครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปน

ในการใชงาน 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 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. 63-ก.ย. 64 

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.63-ก.ย.64 ฝายคลังและวัสด ุ

2)รวบรวมเอกสารการเบกิจายใหครบถวน 

3)ตรวจสอบเอกสารการเบกิจายใหเปนไปตามระเบยีบ 

4)จัดทําเอกสารเบกิจายและบันทกึขอมูลในระบบ 

5) เสนอผูบริหารอนุมัตกิารเบกิจาย 

6)จัดทําทะเบยีนคุมการเบกิจายตามโครงการ 

15. งานจัดทําขาวประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

เพื่อใหขาวสารที่เผยแพรมคีวามถูกตอง

และรวดเร็ว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

 

 

1) แตงตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธเชงิรุก ระดับหนวยงาน ก.ค.63 ฝายบริหาร 

 2)จัดทําแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุกที่กําหนด

วัตถุประสงคของแผน  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานอนุมัต ิ
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  3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธเชิงรุกของ

หนวยงานใหผูบริหารและมหาวทิยาลัยทราบทุกไตรมาส 

ธ.ค. 63, ม.ีค.64 

ม.ิย.64, ก.ย.64 

 

4)สํารวจการรับรูภาพลักษณที่มตีอหนวยงาน ปละ 2 รอบ รอบที่ 1 ก.พ. 64 รอบที่ 2 ส.ค. 64 

5)ประเมนิความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธเชงิรุกของหนวยงาน

และรายงานตอผูบริหารและมหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ย.64 

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.63-ก.ย.64 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.63-ก.ย.64 ฝายบริหาร 

 

2)แจงแผนการประชุมตลอดทั้งปใหคณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.63 

3)จัดสงเอกสารการประชุมใหผูเขาประชุมลวงหนา 7 วัน ต.ค.63-ก.ย.64 

4) แจงมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน 

18. งานสรรหาบุคลากร 

 

 

เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตาม

ระเบยีบที่กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัตติาม 

1)ตรวจสอบอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มอียู ต.ค.63-ก.ย.64 

 

 

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.63 ฝายบริหาร 

 

2)นําความตอง/ความจําเปนมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ

ไดรับการอนุมัตจิากผูบริหารระดับสูง 

ก.ค.63 

3)สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนที่ ต.ค.63-ก.ย.64 

กําหนด  

4)ติดตามการนําความรูไปใชประโยชนของบุคลากรภายใน

หนวยงาน ปละ 2 คร้ัง 

ก.พ. 64, ส.ค. 64 

5)รายงานผลการนํารูไปใชประโยชนของบุคลากรใหมหาวิทยาลัย

ทราบ ปละ 2 คร้ัง 

ม.ีค. 64, ก.ย. 64 

20. งานประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ เพื่อใหการประเมนิการปฏบิตังิานเปน

ธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัตติาม

กฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

1)จัดทําบัญชีรายชี่อสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราขการใน

ระบบ ERP 

รอบที่ 1 ม.ีค. 64 

รอบที่ 2 ก.ย. 64 

ฝายบริหาร 

 

2)ตรวจสอบขอมูลในระบบ ERP พรอมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/

ประเมนิภาระงาน 

3)ดําเนนิการประเมนิผลและยืนยันขอมูลในแบบประเมนิ 

4)แจงใหบุคลากรเขาไปดําเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ใน

ระบบ ERP 

 

 

 

รอบที่ 1 เม.ย. 64 

รอบที่ 2 ต.ค. 64 
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21. งานจัดทาํคําขอตัง้งบประมาณ เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบริหาร

จัดการหนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอรมทีม่หาวทิยาลัยกําหนด เม.ย. - ม.ิย. 64 ฝายแผนงานฯ 

2)ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของประมาณการรายรับ 

3)จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏบิตักิารประจําป ใหครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 64 

 

 

4)ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปใหกับโครงการกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิารประจําป 

ส.ค.64 

5)บันทกึงบประมาณรายจายในระบบ ERP ใหครบทุกโครงการที่มี 

การจัดสรรงบประมาณ 

6)เสนอคําขอตั้งงบประมาณใหที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

หนวยงานเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.64 

22. งานจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมทีศิทางองคกรที่

ชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏบิัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)รวบรวมขอมูลภายใน-ภายนอก ของหนวยงาน ม.ีค.-พ.ค.63 ฝายแผนงานฯ 

2)วเิคราะหทศิทางของหนวยงาน 

3)บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏบิัตกิารประจําป 

ม.ิย.-ก.ค.63 

 

4)จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง

กับทศิทางของมหาวทิยาลัย 

5 )เสนอแผน ยุทธศาสตรและแผนปฏิบั ติ ก ารป ระจํ าป ให

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

ส.ค.-ก.ย.63 

6)เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใหอธิการบดี

เพื่อพจิารณาอนุมัติ 

7)สื่อสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปใหกับ

บุคลากรภายในหนวยงานใหรับรูเพื่อนําไปสูการปฏบิัติ 

 

 

 

ต.ค.63 
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23. งานรายงานผลการใชจายงบประมาณ

และผลการดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการดําเนนิงานมี

ความถกูตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)ประมวลผลการใชจายของโครงการกิจกรรมยอยในระบบ ERP 

ทุกโครงการพรอมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการที่แลว

เสร็จ 

ต.ค.63-ก.ย.64 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.64 ฝายแผนงานฯ 

2)กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏบิัตกิารดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร

ระดับสูงของหนวยงาน 

3)ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และมอบหมายผู รับผิดชอบตัวบงชี้  ระดับ

หลักสูตร และระดบัหนวยงาน 

ธ.ค. 64 

4)สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

ม.ีค. 64 

5)รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพจิารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศกึษ 

 

 

ภาคการศกึษาที่ 1 ม.ค. 64 

ภาคการศกึษาที่ 2 ม.ิย. 64 
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6)จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พรอม

บันทกึขอมูลผานระบบ CHE QA online 

ม.ิย. 64  

7)จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ก.ค. 64 

8)รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและ 

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณากอนรับตรวจ

ประเมนิฯ ระดับคณะ 

ส.ค. 64 

9)จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน พรอม

บันทกึขอมูลผานระบบ CHE QA online 

ส.ค.64 

10)จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ส.ค.64 

11)รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ

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

คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณากอนรับตรวจ

ประเมนิฯ ระดับสถาบัน 

ก.ย.64 

25. งานตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหการตดิตามและประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการมปีระสทิธภิาพและมผีล

การปฏบิตัริาชการบรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

 

 

1)จัดทําคํารับรองการปฏบิัตริาชการของหนวยงานตามแบบฟอรม

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ก.ย. 64 ฝายแผนงานฯ 

2)ผูบริหารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน 

3)จัดทําปฏิทินการถายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ของหนวยงาน 

4)จัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

ของหนวยงาน 
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5)ตรวจสอบและแกไขขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการให

คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 63  

6)ถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ต.ค. 63 

7)สรางความรูความเขาใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

8)ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกเดอืน 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

9)รายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏบิัตริาชการในระบบตดิตามใหมหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

10)รายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปและรายงานใหคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อ

พจิารณาทุกไตรมาส 

 

ธ.ค.63, ม.ีค.64 

ม.ิย.64, ก.ย. 64 

26. งานควบคมุการเปด-ปดลฟิท เพื่อใหนักศกึษา บุคลากรคณะฯ ไดรับ

ความปลอดภัยในการโยสารลฟิท

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)กําหนดเวลาเปด-ปดตามเวลาที่กําหนด ต.ค.63- ก.ย. 64 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.63- ก.ย. 64 ฝายบริหาร 

2)มีการกําหนดผูรับผิดชอบทําความสะอาดหองเรียน หองพัก

อาจารย และสํานักงานคณบดี 

3)มกีารปรับปรุงภูมทิัศน หองเรียน หองปฏบิัตกิารใหพรอม

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

4)มกีารจัดเก็บวัสดุอุปกรณในสถานที่ที่กําหนดไว และตรวจสภาพ

ใหพรอมตอการใชงาน 
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28. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ เพื่อใหระบบสารสนเทศมคีวามพรอม

ตอการใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

1)มรีะเบยีบการเขาใชบริการและการเรียนการสอน ต.ค.63- ก.ย. 64 ฝายบริหาร 

2)มบีันทกึขอความขอความอนุเคราะหในการจัดขอใชหอง 

3)มกีารตรวจเช็คอุปกรณการใชงานอยางตอเนื่อง 

4)มกีารประสานงานกับหนวยงาน IT เพื่อเช็คระบบอินเตอรเน็ตใน

การจัดสอบขอเขยีนระบบคอมพวิเตอร 

29. งานโสตทศันศกึษา เพื่อบริการโสตทัศนูปกรณในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางทั่วถงึและ

มปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

1)มรีะเบยีบการขอใชบริการตามลําดับ ต.ค.63- ก.ย. 64 ฝายบริหาร 

2)มบีันทกึขอความขอความอนุเคราะหในการจัดขอใชอุปกรณ 

3)มกีารตวจสอบสภาพโสตทศันูปกรณอยางตอเนื่อง 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



 

 

 

 

คําสั่งคณะครุศาสตร 

ที ่๙๖๙/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

…………………………………………………………………… 

 คณะครุศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาเปนไปอยางตอเนื่อง ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบงช้ีที่ ๕.๑ 

(ขอ ๓) กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะห

และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดสงผลตอการ

ดําเนนิงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ รวมทั้งเกณฑการ

ประเมิน “คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต(สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ตัวช้ีวัดยอยที่ 

๑๐.๑ การดําเนินงานเพื่อปองกันการทุจริต ขอ ๐๓๖ กําหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยง

ของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่และ ขอ ๐๓๗ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการอาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจ

กอใหเกดิการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม นัน้ 

 เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๔๖๐/๒๕๖๓ ลง

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีคณะครุศาสตรปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 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 และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและ

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.นายพรีพล  เช่ือมแกว    กรรมการ 

๒๑.นางสาวอรด ี หอมวงศ    กรรมการ 

๒๒.นางสาวภัทรพร  หัสดี    กรรมการ 

๒๓.นางสาวเมศนิ ี อยูยั่งยนื    กรรมการและเลขานุการ 

๒๔.นางศรารัตน  เพิ่มญาต ิ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงและควบคุมภายใน       

มหีนาท่ีดังน้ี  

๑.  ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม

สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร และครอบคลุม

บริบทในการวิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานนโยบาย 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 



ทัง้นี้ใหคณะกรรมการไดปฏบิตังิานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมปีระสทิธภิาพ  

 

      สั่ง  ณ  วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                 

          (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

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564

 (3) ความเสี่ยง

1.ดานกลยุทธ

(4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

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

ความ

เสี่ยงนอย

20 เสี่ยงสูง

มาก

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



2

หนวยงาน คณะครุศาสตร

4

ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด

1. นโยบายของผูบริหาร มีการเปลี่ยนแปลง

2. การกําหนดคาเปาหมายที่สูงเกินกวาความสามารถ

ของหนวยงาน

3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหไมสามารถ

ดําเนินงานได

4 5
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

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

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

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

25 เสี่ยงสูง

มาก

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการกําหนด

ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดาน

บริการวิชาการ

การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล 3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

2.ดานการปฏิบัติงาน

5 5 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

มีนอย

1. อาจารยไมไดดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ

2. ความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือขาย

หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีนอย

3. การใหความสําคัญและประสิทธิภาพการทํางาน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารยยังมีนอย

4. ขาดการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

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

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 สูง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทํา

ใหการดําเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งตอป ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสีย

บางสวน และทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักมากกวา 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งตอป นอย 2 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก

 และทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 

ชั่วโมง

นอย 2

ไมมีโอกาสเกิดขึ้น นอยมาก 1 ระบบ IT มีปญหาและเกิดความสูญเสีย

เล็กนอย

นอยมาก 1



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

สายไฟฟา แมวหรือตุกแกปนขึ้นสูอุปกรณไฟฟาตาง ๆ

 หรือนกเกาะลูกถวยแลวเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรไหล

ผานตัวนกลงสูดิน สงผลใหอุปกรณปองทํางาน ทําให

ไฟดับ 

3. ขัดของในสวนระบบผลิตไฟฟาขัดของจากอุปกรณ

ไฟฟาผิดปกติในระบบสง การลัดวงจรของระบบสง

ไฟฟาตนไมที่ขึ้นขนานอยูกับแนวสายไฟฟา ไปแตะ

สายไฟฟา

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่

42 2

3 3 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

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

มีโอกาสเกิดขึ้นมากกวา 3 ครั้งตอป สูงมาก 5 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทํา

ใหการดําเนินงานหยุดชะงักนานเกินกวา 1 

วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งตอป สูง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทํา

ใหการดําเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งตอป ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสีย

บางสวน และทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักมากกวา 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งตอป นอย 2 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก

 และทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 

ชั่วโมง

นอย 2

ไมมีโอกาสเกิดขึ้น นอยมาก 1 ระบบ IT มีปญหาและเกิดความสูญเสีย

เล็กนอย

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้ง/ป สูงมาก 5 มีผูทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลคาความ

เสียหายเกินกวา 500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ป สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่รุนแรง หรือ

ความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ป ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความ

เสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ป นอย 2 ไมมีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001

 - 50,000 บาท

นอย 2

ไมเกิดขึ้นเลย นอยมาก 1 ไมมีการบาดเจ็บ หรือมูลคาความเสียหายไม

เกิน 5,000 บาท

นอยมาก 1

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน สูงมาก 5 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา

 มากกวารอยละ 4 ขึ้นไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 9 - 11 เดือน สูง 4 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา

 รอยละ 4

สูง 4

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 6 - 8 เดือน ปานกลาง 3 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา

 รอยละ 3

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 3 - 5 เดือน นอย 2 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา

 รอยละ 2

นอย 2

โอกาสเกิดขึ้นภายใน 1 - 2 เดือน 

หรือไมเกิดขึ้นเลย

นอยมาก 1 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา

 รอยละ 1 ลงมา

นอยมาก 1



อุปกรณที่ไมทันสมัยตอการปองกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบขอผิดพลาด

ของโปรแกรมที่ใชงานทําใหเกิดภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ



1. การจัดซื้อจัดจางงบลงทุนไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

2. การจัดโครงการไมเปนไปตามที่วางแผน ทําใหการ

เบิกจายลาชาดวย

การเกิดเหตุอัคคีภัย  (ความเสี่ยงเดิม ป

62)

1. อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเการะบบ

ไฟฟาอาจมีการชํารุด หรือการดูแลที่ไมทั่วถึง

2. ไมมีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ

ไฟฟา อาจกอใหเกิดจุดที่เปนเหตุใหไฟฟาชอตหรือ

ลัดวงจร

3

 5 4 20

3 3

เสี่ยงสูง

มาก

9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ป62)

การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม

แผน

ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

9

3
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

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

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 

1 เดือน

สูงมาก 5 เกิดความลาชาในการสงมอบงานใหกับ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 

3 เดือน

สูง 4 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 

6 เดือน

ปานกลาง 3 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานระหวาง

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 

9 เดือน

นอย 2 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงาน

นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 

1 ป

นอยมาก 1 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานภายในสวน

งาน

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความ

เสียหายเกินกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 2 เดือน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด

 หรือมูลคาความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 4 เดือน นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 5 เดือน นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความ

เสียหายเกินกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 2 เดือน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด

 หรือมูลคาความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 4 เดือน นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 5 เดือน นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมีผล

ตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

(ความเสี่ยง ป 62)

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การรับสินบนจากผูประกอบการเพื่อให

ตรวจผานมาตรฐานงาน



การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการ

จัดซื้อจัดจาง (ความเสี่ยงเดิม ป 62)

ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

2 3 6

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย

- การดําเนินงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ 

สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทํา

ใหนโยบายการบริหารของรัฐไมตอเนื่องสงผลให

มหาวิทยาลัยไมสามารถแขงขันระดับนานาชาติได 

(T:60)

3

5. ความเสี่ยงการทุจริต

 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและ

มีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง

2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลย

พินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมี

การเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการ

กีดกันการสรางอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับ

ผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอ

ผูอื่นที่เกี่ยวของ

ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

2 4 ความ

เสี่ยงนอย

2
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 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

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

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความ

เสียหายเกินกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 2 เดือน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด

 หรือมูลคาความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 4 เดือน นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 5 เดือน นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความ

เสียหายเกินกวา 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 2 เดือน สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด

 หรือมูลคาความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 4 เดือน นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุก 5 เดือน นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจาย



การจัดซื้อจัดจางที่มีความผูกขาดกับ

ผูประกอบการรายเดิม

4 ความ

เสี่ยง

นอยมาก

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

2 2 4 ความ

เสี่ยงนอย



2 2



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมนิความเสีย่ง (FM-RM 02) 

 



หนวยงาน คณะครุศาสตร
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1. มีคําสั่งและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 ต.ค.63-ก.ย.64

2. มีการจัดประชุมมอบหมายงานตามตัวชี้วัดลงสูการปฏิบัติ พ.ย.63

3. มีการจัดทําปฏิทินและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

 2564

ต.ค.-ธ.ค.63

4. มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส ธ.ค. 63,ม.ีค.64,

ม.ิย.64 ,ก.ย. 64

5. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มาปรับปรุง/พัฒนาในปถัดไป ก.ย.-64

1. มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยหรืองานนวัตกรรม

 ประจําปงบประมาณ 2564

2. มีการประชุมเพื่อวิเคราะหนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดจาการวิจัย

3. มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อขยายผลสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

4. มีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานการนําไปใชประโยชนทุกไตรมาส

1.กําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-63

2.จัดทําแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ย.-63

3.สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในคณะฯ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

4.ดําเนินการแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ค. 63,ม.ีค.64,

ม.ิย.64 ,ก.ย. 64

5. ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปถัดไป

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

1 2 2 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอย

ละ 16-20

4 4 16 ความเสี่ยงสูง

(5) ประเมินกอนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง

2.ดานการปฏิบัติงาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ดําเนินการ

(10) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.ดานกลยุทธ

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

 ผลการปฏิบัตาชการไมบรรลุตามเปาหมายที่

กําหนด

การลด

ความเสียง

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ :

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ความเสี่ยงสูง 2 4 ความเสี่ยงนอย การลด

ความเสียง

2

ต.ค.63-ก.ย.64

ก.ย.-64

เสี่ยงสูงมาก 2 2 4 ความเสี่ยงนอย

ผูกํากับดูแล :

รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ :

ฝายบริหาร

25 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยมีนอย

มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิง

พานิชยนอยกวา 8 เรื่อง

5 5

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

16 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียหรือการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก 4 ชั่วโมง

4 4
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