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ค าน า 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ 

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ 

เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ท่ีเกินความจ าเป็น ตลอดจนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ กอรปกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงิน

แผ่นดนิวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ท่ีก าหนดให้สว่นราชการต้องมกีารประเมินความเสี่ยงและ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในน้ัน 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น

เพื่อให้การจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบการบริหารความ

เสี่ยงท่ีควบคุม กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ

ความเสียหายท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 บทน า  

ส่วนท่ี 2 นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง  

ส่วนท่ี 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของบัณฑิตวทิยาลัยให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ธนสุวิทย ์ทับหิรัญรักษ์) 

      คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วย

เป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ภาครัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ตลอดจนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่

ก าหนดใหส้่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในนั้น 

เพื่อให้การจัดการของ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มี

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ

เสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน

เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับประยุกต์ใ ช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission) จ านวนขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ (1) การระบุความเสี่ยง (2) การ

ประเมินความเสี่ยง (3) การตอบสนอง/กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง (4)  การด าเนินการตามกล

ยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง และ (5) การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมคีวามเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 10 ความเสี่ยง 

รายละเอียดดังนี ้

 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.1 บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีการจัดท า

แผนการพัฒนาอาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

1. ด าเนนิการจัดประชุมสื่อสาร ช้ีแจง ใหค้วามรู้ และประโยชนท่ี์ไดรั้บเมื่อ

เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายวชิาการเข้ารับการอบรมและเขียน

ผลงานวชิาการ 

3. ตดิตาม ประเมินผล 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน

1. ด าเนินการประชุม 

2. ติดตามผลหลังการอบรม 



 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.2 บุคลากรของสาขายังขาดความ

กระตอืรือร้นในการติดตามทวงถาม

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา เพื่อให้รายรับ 

ถูกต้องตรงตามยอดประมาณการ 

1. ทดสอบความเข้าใจก่อนการอบรมขัน้ตอน และกระบวนการ 

2. ด าเนินการประชุม 

3. ติดตามผลหลังการอบรมเกี่ยวกับการรับช าระค่าธรรมเนยีมของ

นักศกึษาแตล่ะสาขา 

2.3 อาจารย์ผู้สอนยังไมร่ะบุ

รายละเอียดของการบูรณาการงานวจิัย

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมไปพัฒนาการเรียนการ

สอนในการจัดท า มคอ.3 

ด าเนนิการอบรมการจัดท ารายละเอยีดรายวชิา มคอ.3 

2.4 นักศกึษาช าระเงินค่าลงทะเบียน

เรียนลา่ชา้ 

1. ด าเนนิการส่งประกาศกจิกรรมวชิาการบัณฑิตวิทยาลัยให้สาขาวิชาทุก

ภาคเรียน 

2. ท าบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน ก่อน

สิน้สุดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน 2 สัปดาห ์

2.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกไม่สามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในรอบปี

การศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  

1. จัดอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เร่ือง แนวทางการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

2. ยกระดับคุณภาพวารสารบัณฑิตศกึษา ให้เข้าสูฐ่าน TCI 

2.6 คณาจารย์ประจ ามีผลงานวจิัยนอ้ย 1. สนับสนุนอาจารย์ท่ียังไมม่ผีลงานวจิัยให้เข้าร่วมโครงการอบรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวจิัยจากภายนอกให้อาจารย์ขอทุนจากภายนอก

มากขึ้น 

2.7 คณาจารย์ประจ ายังไม่มี

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้ย่ืน

จดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธบัิตร 

1. ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบัิตรให้กับอาจารย์ 

2. สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าอบรมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตร 

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 บัณฑิตวทิยาลัยไมม่รีางวัลพเิศษ

ส าหรับงานวจิัยเพื่อเป็นแรงจูงใจของ

คณาจารย์ในการน าผลงานวจิัยไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. ใชป้ระกาศรางวัลพเิศษส าหรับอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลงานวจิัยระดับดีมาก

ของมหาวิทยาลัย 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ website Facebook กลุ่ม KM  

เป็นต้น 

 

 

4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 เอกสารการเบิกจ่ายของส านักงาน

บัณฑิตวทิยาลัยและสาขาวิชามคีวาม

ผิดพลาดบ่อยคร้ัง  

1. นัดหมายสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้องประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

2. ด าเนินการประชุม 

3. ติดตามผลหลังการอบรม 
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สารบัญ 

  หน้า 

ค าน า ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 

สารบัญ ง 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

 หลักการและเหตุผล 1 

 ข้อมูลพื้นฐานบัณฑติวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง 9 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย 9 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 9 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 10 

 ปฏิทินการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 

 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 12 

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 20 

ส่วนที่ 4 การวางระบบการควบคุมภายใน 25 

แบบแผนการควบคุมภายใน (แบบแผน ปย.2 (FM IC 01))  26 

ภาคผนวก 78 

 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (FM-RM 01) 79 

 การก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ( FM-RM 02) 85 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 บณัฑติวิทยาลัย 

88 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 91 
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บทที่ 1 บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

ประกำรแรก 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ

และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผล

ของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง 

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

ประกำรท่ีสอง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ

ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย

วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัด

ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้

ตามเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

ประกำรท่ีสำม 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ  

ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 

ประกำรท่ีสี ่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียด

ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
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ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) หรอืเรียกชื่อย่อวา่ “สมศ.” 

 

ข้อมูลพื้นฐำนบัณฑิตวทิยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ และเป้าหมายการพัฒนาบัณฑติวิทยาลัย ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

พันธกิจ  

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ 

2. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซียน 

ค่ำนิยมหลัก  

 มุ่งผลติบัณฑติที่มีความรูค้วามสามารถ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ 

วัฒนธรรมองค์กร  

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผูอ้าวุโสและการทักทาย 

อัตลักษณ์  

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 
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 เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร หมายถึง บัณฑิตที่มีความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 จิตสำธำรณะ หมายถึง เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม 

จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์  

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นควำมเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทันสมัย สามารถแข่งขั้นได้ในระดับชาติและนานาชาติตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ม ี4 ด้าน ได้แก่ 

 1. คุณภาพช้ันน า - อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 15 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

อันดับ 150 ของมหาวิทยาลัยในเอเซีย ภายในปี พ.ศ. 2559 
 2. พึ่งพาตนเองได้ - เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้

และยืนอยู่อย่างสงา่งามในสังคมวิชาการ 

3. คุณภาพชีวิตและความผาสุก - เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ

ปฏิบัติงาน 

4. ชุมชนวิชาการ - เป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการ ที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และ

สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณภาพ และมีคุณธรรม 
 

นโยบำยกำรปฏิบัติงำน  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน

งานวิจัยที่เกิดคุณค่าต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก

ระดับ และทุกแผนการเรียน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่ อตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติใหเ้พิ่มขึน้ 
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2. เน้นการวจิัย เพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม ่ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา 

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

4. ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาสามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

6. สนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย อย่างครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องให้

ครอบคลุมทุกด้านตามพันธกิจของบัณฑิตวทิยาลัย 

เพื่อมแีนวทางหรอืวิธีการพัฒนาบัณฑติวิทยาลัยให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิผล โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดกีับศษิย์เก่าและเครือขา่ยชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ เกือ้กูลศษิย์เก่าและชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้

สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและ

เครือขา่ยชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร 

ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการสู่สากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เป็นหน่วยงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / 

เป็นหนว่ยงานที่รว่มมอืด้านการศึกษาและการวิจัยกับสมาชิกอาเซียน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและ

สังคมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างมคีุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ สนับสนุนการบริการวชิาการแก่ชุมชน และสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ และภูมปิัญญาไทย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ

เป็นศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่วมพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตรห์ลัก คือ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

ข้อมูลบุคลำกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 51 คน จ าแนกเป็นบุคลากร

สายวิชาการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 35 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ  68.63 ดังตารางที่ 1 

 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลำกร ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ประจ า) 

ลูกจา้ง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ช่ัวคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- - - - - 16 16 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- 2 - 5 2 26 35 

รวม - 2 - 5 2 42 51 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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ข้อมูลนักศกึษำ 

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 146 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท จ านวน 134 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 12 คน ดังตารางที่ 2  
 

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวมท้ังสิ้น 

2555 - 262 105 367 

2556 - 243 134 377 

2557 - 134 12 146 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
 

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับ 

ระดับปริญญาโท จ านวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในแตล่ะระดับการศกึษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน(หลักสูตร) 

ปริญญาโท 10 

ปริญญาเอก 6 

รวมทั้งสิ้น 16 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 184 คน จ าแนกออกเป็น 

ปริญญาโท จ านวน 169 คน และปริญญาเอก จ านวน 15 คน ดังตารางที่ 4 
 

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศกึษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

2554 32 10 42 

2555 185 18 203 

2556 169 15 184 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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ข้อมูลงบประมำณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 110,770,700 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณ 

จ านวน 110,770,700 บาท  ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 88,616,600 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณ 

จ านวน 88,616,600 บาท ดังตารางที่ 5 

 

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลงบประมาณ  

ปีงบประมำณ 2558 ประมำณกำรรำยรับ ประมำณกำรรำยจ่ำย 

งบประมาณแผน่ดิน - - 

เงินนอกงบประมาณ 110,770,700 88,616,600 

เงินคงคลัง - - 

รวม 110,770,700 88,616,600 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

ข้อมูลผลงำนวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จ านวน

ทั้งสิ้น 8 ผลงาน มีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 5 ผลงาน คิดเป็น 

ร้อยละ 62.50 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด ดังตารางที่ 6 
 

ตำรำงที่ 6 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงำน 2555 2556 2557 

จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 5 3 8 

จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 2 - 5 

รอ้ยละของงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 40 0 62.50 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 

ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บัณฑติวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ มี

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 4 โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ดังตารางที่ 7 
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ตำรำงท่ี 7 ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร 2555 2556 2557 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด 8 7 4 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทัง้การเรียนการ

สอนและการวิจัย 

4 5 4 

รอ้ยละของโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใชพ้ัฒนาทั้งการเรยีน

การสอนและการวิจัย 

50 71.43 100 

.  

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 

ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 8 

โครงการ และมีจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมทั้งสิน้ 223 คน  ดังตารางที่ 8 

ตำรำงที่ 8 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 2555 2556 2557 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 5 5 8 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 665 399 223 
 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศกึษา 2556 บัณฑติวิทยาลัยได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวนทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้ 

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 23 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ และ

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพที่เป็นของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ตังบ่งช้ี ดังตารางที่ 9  
 

ตำรำงที่ 9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2556 

ผลกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในปี 2556 
คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ 

ผลการประเมินตามเกณฑข์อง สกอ. 4.90 ดีมาก 

ผลการประเมินตามเกณฑข์อง สมศ. 4.22 ด ี

ผลการประเมินตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 5.00 ดีมาก 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2  

นโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2554 ข้อ 6 โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่  บัณฑิตวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่  

บัณฑิตวิทยาลัยยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแนวทางในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ

บัณฑิตวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้  

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบาย

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย

โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่

ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพื่อให้ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตรท์ี่วางไว้ 

2. เพื่อให้มรีะบบในการตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความ

เสี่ยงใหมท่ี่อาจเกิดขึ้น 
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3. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/โอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

และจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ตน้เหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม 

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด

ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง

ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรก าหนด เป็นต้น 

 

ปฏิทินกำรด ำเนนิงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการ

ด า เ นิ น ก า รอย่ า ง เ ป็ น ขั้ น ตอน  จึ ง ไ ด้ ก า หนดปฏิ ทิ นก ารด า เ นิ น ง านบริ ห า รค วาม เ สี่ ย ง  

โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

ตำรำง ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชีแ้จงแนวทางการการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง

และการวางระบบควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

19 พ.ย. 57 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบรหิารความเสีย่ง และการ

ควบคุมภายใน” 

3-4 ธ.ค. 57 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

3 เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  และการ

วางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

พ.ย.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

จัดท าประกาศนโยบายบรหิารความเสี่ยง  และการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ย.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

5 จัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง และการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ย.-ธ.ค.57 บุคลากรส านักงาน

บัณฑติวิทยาลัย 

6 เสนอแผนบรหิารความเสีย่ง และการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อผู้บรหิาร

สูงสดุของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ธ.ค.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

7 จัดส่งแผนบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

15 ธ.ค.57 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

8 สื่อสารแผนบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุม

ภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

ธ.ค.57 -ม.ค.

58 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

9 ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ธ.ค.57-ก.ย.

58 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

10 ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

มี.ค.,มิ.ย., 

ก.ย. 58 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

11 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ให้กับกองนโยบายและแผน 

 ฝ่ายประกันคุณภาพ

และบุคลากรส านักงาน

บัณฑติวิทยาลัย 

- ไตรมาส 2 31 ม.ีค.58 

- ไตรมาส 3 30 ม.ิย.58 

- ไตรมาส 4 29 ก.ย.58 

12 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความ

เสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  

ก.ย.58 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

13 ทบทวนแนวทางการบรหิารความเสีย่ง และการวาง

ระบบควบคุมภายใน ปีถัดไป 

ก.ย.58 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ง บณัฑิตวทิยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2558 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

รำยละเอียดดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

การสื่อสาร 

ระบบสารสนเทศ 

การระบุความเสี่ยง 

การประเมินเสี่ยง 

การก าหนดกลยุทธ/์แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสีย่ง 

การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ดัการแต่ละความเสี่ยง 

การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

 การวิเคราะห ์เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ

โครงการ โดยควรค านงึถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ

น าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น

ส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภำยนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน

คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง

ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

 3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร

สถำนที่)  

    ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ 

แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

อาทิ 

    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี

ส่วนรว่ม 

   4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

    4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค     

 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของ

หน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพ 

แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  และผู้บริหาร

ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ใน

การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ

จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
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 1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 รำยละเอียด 
หลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ 

(ควำมเป็นไปได้/โอกำสที่จะเกิดขึ้น) 
ผลกระทบ 

 

ระดับ 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก 1 - 5% ต่ ามาก  1 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 6 -10% ต่ า  2 

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง 11 - 25% ปานกลาง  3 

มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึ้น 26 - 50% สูง 4 

เกิดขึ้นเป็นปกติ/เป็นประจ า 51 - 99% สูงมาก  5 
  

 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

    2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

รำยละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % น้อยมาก 1 

ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % น้อย 2 

ส าเร็จตามแผน 71 -  80 % ปานกลาง 3 

ส าเร็จตามแผน 61 -  70 % มาก 4 

ส าเร็จตามแผน   1-  60 % สูงมาก 5 

   2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

รำยละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % น้อยมาก 1 

ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % น้อย 2 

ส าเร็จตามแผน 71 -  80 % ปานกลาง 3 

ส าเร็จตามแผน 61 -  70 % มาก 4 

ส าเร็จตามแผน   1-  60 % สูงมาก 5 
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 2.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

รำยละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท น้อยมาก 1 

10,001 – 50,000 บาท น้อย 2 

50,001 – 250,000 บาท ปานกลาง 3 

250,001 – 10,000,000 บาท มาก 4 

มากกว่า 10,000,001 บาท สูงมาก 5 
 

2.4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

รำยละเอียด ผลกระทบ ระดับ 

มีผลในระดับบุคลากร น้อยมาก 1 

มีผลในระดับส่วนงาน/ฝ่ายสาขาวิชา น้อย 2 

มีผลในระดับหนว่ยงานหรือคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/ส่วนงาน ปานกลาง 3 

มีผลในระดับมหาวิทยาลัย มาก 4 

มีผลในระดับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก สูงมาก 5 
   
 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก ดังตารางที่ 6 

ตำรำงที่ 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บค

วำ
มร

ุนแ
รง

 

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 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความ

รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้

สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี

ระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแลว้ ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก

และสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงท่ีใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตอ้งคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกล

ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง

และไม่คุ้มคา่ที่จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

ส ี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ
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วำ
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ุนแ
รง

 

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 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

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

ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น 

การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล 

ภายนอกหรอืการจา้งบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น

ต้น 

 เมื่อได้ประเมนิความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจงึด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่

เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย

กิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงท่ีใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ  ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย

ผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หนว่ยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิ สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเส่ียง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ของบัณฑิตวทิยำลัย 

ควำมเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

กำรประเมินผล

กระทบ (2) 

สถำนะของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรกับ

ควำมเสี่ยง (4) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (5) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(6) 

ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ

ควำม

เสี่ยง 

1.ด้ำนกลยุทธ์ 

1.1 บัณฑิตวทิยาลัยยังไม่มีการ

จัดท าแผนการพัฒนาอาจารยใ์น

การเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

I1 

 

5 3 ความ

เสี่ยงสูง 

จัดท าแผนพัฒนา

อาจารย์ (บุคลากรสาย

วชิาการ) ผลักดันเพื่อให้

เข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วชิาการ 

 

1. ด าเนนิการจัดประชุมสื่อสาร 

ชี้แจง ให้ความรู้ และประโยชนท่ี์

ได้รับเมื่อเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร

สายวชิาการเข้ารับการอบรมและ

เขียนผลงานวิชาการ 

3. ตดิตาม ประเมินผล 

1 ต.ค.57 

- 

30 ก.ย. 

58 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

/รองคณบดีบัณฑิต

วทิยาลัยฝ่าย

บริหาร 

2.ด้ำนกำรปฏบิัตงิำน 

2.1 บุคลากรบางส่วนขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนนิงานการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

I2 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ประชุม สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการ

ด าเนนิงานการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1. ด าเนินการประชุม 

2. ติดตามผลหลังการอบรม 

1 ต.ค.57 

- 

30 ก.ย. 

58 

ฝ่ายมาตรฐาน

หลักสูตรฯ/รอง

คณบดีฝ่ายวชิาการ 
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ควำมเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

กำรประเมินผล

กระทบ (2) 

สถำนะของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรกับ

ควำมเสี่ยง (4) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (5) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(6) 

ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ

ควำม

เสี่ยง 

2.2 บุคลากรของสาขายังขาด

ความกระตอืรือร้นในการ

ตดิตามทวงถามค่าธรรมเนยีม

การศกึษา เพ่ือให้รายรับ 

ถูกต้องตรงตามยอดประมาณ

การ 

I2 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ประชุม สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการ 

และวิธีการ และจัดท า

แนวปฏบัิตใินการติดตาม

ทวงถามการช าระเงนิ

ค่าธรรมเนยีม 

1. ทดสอบความเข้าใจก่อนการ

อบรมขัน้ตอน และกระบวนการ 

2. ด าเนินการประชุม 

3. ติดตามผลหลังการอบรม

เกี่ยวกับการรับช าระค่าธรรมเนียม

ของนักศกึษาแตล่ะสาขา 

1 ต.ค.57 

- 

30 ก.ย. 

58 

ฝ่ายการเงินและ

พัสด/ุรองคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัย

ฝ่ายบริหาร 

2.3 อาจารยผ์ู้สอนยังไม่ระบุ

รายละเอียดของการบูรณาการ

งานวจิัยการบริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไป

พัฒนาการเรียนการสอนใน 

การจัดท า มคอ.3 

I2 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

มกีารอบรมการจัดท า

รายละเอยีดรายวชิา 

มคอ.3 

ด าเนนิการอบรมการจัดท า

รายละเอยีดรายวชิา มคอ.3 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล/รองคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัย

ฝ่ายวชิาการ 

2.4 นักศกึษาช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียนลา่ชา้ 

I2 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

1. ส่งประกาศกจิกรรม

วชิาการบัณฑิตวทิยาลัย

ให้สาขาวิชาทุกภาคเรียน 

2. แจ้งก าหนดการช าระ

เงินค่าลงทะเบียนเรียน

ก่อนสิน้สุดการช าระเงนิ

ค่าลงทะเบียนเรียน 2 

สัปดาห์ 

1. ด าเนนิการส่งประกาศกจิกรรม

วชิาการบัณฑิตวทิยาลัยให้

สาขาวิชาทุกภาคเรียน 

2. ท าบันทึกขอ้ความแจ้ง

ก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียน

เรียน ก่อนสิน้สุดการช าระเงนิ

ค่าลงทะเบียนเรียน 2 สัปดาห ์

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล/รองคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัย

ฝ่ายวชิาการ 
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ควำมเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

กำรประเมินผล

กระทบ (2) 

สถำนะของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรกับ

ควำมเสี่ยง (4) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (5) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(6) 

ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ

ควำม

เสี่ยง 

2.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกไม่สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่ในรอบปีการศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษา  

I2 3 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

เอกตพีมิพเ์ผยแพร่ใน

รอบปีการศึกษาส าเร็จ

การศึกษา 

1. จัดอบรมนักศึกษาระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก เร่ือง แนว

ทางการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

2. ยกระดับคุณภาพวารสาร

บัณฑิตศกึษา ให้เข้าสูฐ่าน TCI 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.

58 

ฝ่ายมาตรฐาน

วทิยานพินธ์/ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

2.6 คณาจารย์ประจ ามี

ผลงานวจิัยนอ้ย 

I2 4 4 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมและผลักดันให้

คณาจารย์มีผลงานวจิัย 

1. สนับสนุนอาจารย์ท่ียังไมม่ี

ผลงานวจิัยให้เข้าร่วมโครงการ

อบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

งานวจิัย 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวจิัยจาก

ภายนอกให้อาจารย์ขอทุนจาก

ภายนอกมากขึน้ 

1 ต.ค. 

57- 30 

ก.ย. 58 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

2.7 คณาจารย์ประจ ายังไม่มี

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีได้ย่ืนจดทะเบียนสทิธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 

I2 4 3 ความ

เสี่ยงสูง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

คณาจารย์มีการจด

สิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

1. ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้กับ

อาจารย์ 

2. สนับสนุนอาจารยใ์ห้เข้าอบรม

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจด

สิทธิบัตร 

 

1 ต.ค. 

57- 30 

ก.ย. 58 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 
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ควำมเสี่ยง (1) 

เกณฑ์ที่ใช้ใน

กำรประเมินผล

กระทบ (2) 

สถำนะของควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(3) 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำรกับ

ควำมเสี่ยง (4) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (5) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(6) 

ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ (7) 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ

ควำม

เสี่ยง 

3.ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน 

งบประมำณ ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

3.1 บัณฑิตวทิยาลัยไมม่รีางวัล

พเิศษส าหรับงานวจิัยเพื่อเป็น

แรงจูงใจของคณาจารย์ในการ

น าผลงานวจิัยไปตพีมิพเ์ผยแพร่ 

 

 

 

I3 4 3 ความเสี่ยง

สูง 

ประชาสัมพันธ์รางวัล

ส าหรับงานวิจัย 

1. ใชป้ระกาศรางวัลพเิศษส าหรับ

อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลงานวจิัย

ระดับดีมากของมหาวิทยาลัย 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 

ตา่ง ๆ เชน่ website Facebook กลุ่ม 

KM เป็นต้น 

1 ต.ค. 

57- 30 

ก.ย. 58 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 เอกสารการเบิกจ่ายของ

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัยและ

สาขาวิชามีความผิดพลาด

บ่อยคร้ัง 

I4 4 3 ความเสี่ยง 

สูง 

ประชุม สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับเอกสารการ

เบิกจ่ายท่ีถูกต้อง 

1. นัดหมายสาขาวิชาและ

ผู้เกี่ยวข้องประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเบิกจ่าย 

2. ด าเนินการประชุม 

3. ติดตามผลหลังการอบรม 

1 ต.ค. 

57- 30 

ก.ย. 58 

ฝ่ายการเงินและ

พัสด/ุรองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริหาร 
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ส่วนที่ 4  

การวางระบบการควบคุมภายใน 
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แบบแผนกำรควบคมุภำยใน (แบบแผน ปย.2 (FM-IC-01)) 
แบบแผน ปย.2  (FM - IC 01) 

ส่วนงำน/ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วนัที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลงานทะเบียน

และวัดผลมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

จัดท าปฏทิินวชิาการ

ของบัณฑิตวทิยาลัย  

- มกีารด าเนนิงานสอดคล้องกบัปฏทิิน

วชิาการของมหาวทิยาลัย 

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องโดย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

- - - - 

เสนอศักยภาพอาจารย์

พเิศษ 

 

 

 

 

 

- มฝี่ายกลั่นกรองศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- มแีบบฟอร์มการเสนอศักยภาพอาจารย์

พเิศษ ก าหนดโดยกองบริการการศึกษา 

- มกีารก าหนดระยะเวลาการขอเสนอ

ศักยภาพอาจารย์พิเศษตอ่ท่ีประชุม

วชิาการ ปีละ 2 ครัง้ 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

 

 

จัดท าปฏทิินการสอบ

วทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระ 

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องโดย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

- - - - 

จัดสอบประมวลความรู้

และการสอบวัด

คุณสมบัต ิ 

- มปีระกาศเร่ืองการสอบประมวลความรู้ 

การสอบวัดคุณสมบัต ิโดยผู้มสีทิธ์ิสอบ

ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาและประธานหลักสูตร 

- มคีณะกรรมการจัดสอบประมวลความรู้ 

- มปีระกาศรายช่ือผู้สอบมสีิทธ์ิสอบ และ

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 

- - - - 

จัดสอบคอมพิวเตอร์/

ภาษาอังกฤษ  

- มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการ

สอบ 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ 

- ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 

- - - - 

จัดท าประกาศอัตรา

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องของ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษาโดย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

- จัดท าประกาศทุกภาคเรียนท่ีมีการ 

รับสมัครนักศกึษา ภาคเรียนละ 1 ฉบับ 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ขยายระยะเวลา

การศึกษา 

- มกีารตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ขอขยาย

ระยะเวลาการศึกษา โดยฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล 

- มคีณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตใน

การพจิารณาอนุมัต ิ

- มกีารจัดท าประกาศผู้ได้รับการอนุมัติ

ขยายระยะเวลา 

- - - - 

จัดท าแผนการเรียน - มกีารท าบันทึกติดตามการจัดท า

แผนการเรียนจากสาขาวิชา ทุกภาคเรียน 

- มกีารตรวจสอบแผนการเรียนโดย

ประธานหลักสูตร เจ้าหนา้ที่สาขาวิชา 

เจ้าหนา้ที่ทะเบียน  

- - - - 

เทียบรายวชิาและโอน

หนว่ยกิต 

- มปีระกาศการเทียบโอนผลการเรียนและ

ยกเวน้ผลการเรียน 

- มคีณะกรรมการพิจารณารายวิชาการ

ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นผล 

การเรียน 

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

รับสมัครนักศกึษา - มกีารตดิตามและตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ประกาศการรับสมัครนักศกึษาโดยรองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

- - - - 

จัดท าตารางสอน - มกีารก าหนดสง่ตารางในระบบงาน

ทะเบียน ตามปฏทิินกิจกรรมวชิาการ ใน

แตล่ะภาคเรียน 

- มีการตดิตามการส่งขอ้มูลตารางเรียนใน

ระบบงานทะเบียน โดยงานหลักสูตรและ

แผนการสอนกองบริการการศกึษามีการ 

และฝ่ายงานทะเบียนบัณฑิตวทิยาลัย  

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องของตาราง

เรียนโดยงานหลักสูตรและแผนการสอน

กองบริการการศกึษา และฝ่ายงาน

ทะเบียนบัณฑิตวทิยาลัย  

ควำมเสี่ยง 

การสง่ตารางเรียนยังไม่

ถูกต้อง หรอื มกีารสง่

ตารางเรียน ล่าช้า ใน

บางสาขาวชิา 

ปัจจัยเสี่ยง 

เจ้าหนา้ที่บางรายยังขาด

ความรู้ในการสง่ตาราง

เรียนในระบบงาน

ทะเบียน 

ควรมกีารอบรมการใช้

ระบบการสง่ตาราง

เรียนส าหรับผู้ท่ีขาด

ความรู้ 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกภาคเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล 

- 

ขอเปิดรายวชิา - มกีารก าหนดชว่งเวลาการขอเปิดรายวชิา 

ตามปฏทิินกิจกรรมวชิาการ ในแตล่ะภาคเรียน 

- - - - 

ยา้ยสาขาวิชาหรอืคณะ - มปีระกาศการยา้ยสาขาวิชาหรือคณะท า

ให้นักศกึษาทราบถึงขัน้ตอนการยา้ย

สาขาวิชาหรอืคณะ 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

เพิ่ม-ถอน-ยกเลิก 

รายวชิา  

- ส่งปฏทิินกิจกรรมวชิาการ ในแตล่ะภาค

เรียน ให้สาขาวิชาทราบถึงการก าหนด

ชว่งเวลาการเพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิา 

- - - - 

ส่งผลการเรียน - ส่งปฏทิินกิจกรรมวชิาการ ในแตล่ะภาค

เรียน ให้สาขาวิชาทราบถึงการก าหนด

ชว่งเวลาการส่งผลการเรียน 

ควำมเสี่ยง 

อาจารย์ผู้สอนสง่ผลการ

เรียนล่าช้า 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาจารยไ์มท่ราบ

ก าหนดการส่งผลการเรียน 

แจ้งเตอืนอาจารย์

ผู้สอนให้ทราบ

ก าหนดการสง่ผลการ

เรียน ก่อนสิน้สุดการ

เรียนการสอน 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกภาคเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล 

- 

ขอคนืสภาพนักศกึษา  - ส่งประกาศการขอคนืสภาพนกัศกึษา 

เพื่อท่ีจะได้ทราบขัน้ตอนการขอคนืสภาพ

นักศกึษา 

- - - - 

ส่งคา่ระดับคะแนน I 

 

 

 

 

 

 

- ส่งปฏทิินกิจกรรมวชิาการ ในแตล่ะภาค

เรียน ให้สาขาวิชาทราบถึงการก าหนด

ชว่งเวลาการสง่ค่าระดับคะแนน I 

ควำมเสี่ยง 

อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา

ส่งค่าระดับคะแนน I ล่าชา้ 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา

อาจจะยังไมท่ราบก าหนดการ

ส่งคา่ระดับคะแนน I 

ท าบันทึกข้อความแจ้ง

เตอืนประธานหลักสูตร 

เจ้าหนา้ที่สาขาวิชาให้

ทราบก าหนดการส่ง

ค่าระดับคะแนน I 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกภาคเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล 

- 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ขอลงทะเบียนเรียนและ

ช าระค่าลงทะเบียน 

- ส่งปฏทิินกิจกรรมวชิาการ ในแตล่ะภาค

เรียน ให้สาขาวิชาทราบถึงการก าหนด

ชว่งเวลาการขอลงทะเบียนเรียนและช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ควำมเสี่ยง 

นักศกึษาช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียนลา่ชา้ 

ปัจจัยเสี่ยง 

นักศกึษาอาจจะยังไม่

ทราบก าหนดการช าระ

เงินค่าลงทะเบียน 

ท าบันทึกข้อความแจ้ง

เตอืนประธานหลักสูตร 

เจ้าหนา้ที่สาขาวิชาให้

ทราบก าหนดการช าระ

เงินค่าลงทะเบียน  

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกภาคเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล 

- 
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ส่วนงำน/ฝ่ำยมำตรฐำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนมำตรฐำนหลักสูตร 

และจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนระดับ

บัณฑิตศกึษามี

ประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับมาตรฐาน TQF และ

เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ตรวจสอบแผนการ

เรียน/ตารางเรียน/

ตารางสอน ในแต่ละ

ภาคการศกึษา  

- มกีารจัดท ารูปแบบการท าแผนการเรียน

ให้สามารถตรวจสอบได้งา่ย  

- มกีารตรวจสอบแผนการเรียนกับเล่ม

หลักสูตรให้มีความถูกต้องตรงกัน 

- มกีารตรวจสอบแผนการเรียนกับตาราง

เรียนให้ถูกต้องตรงกัน  

- มกีารน าเสนอแผนการเรียนต่อประธาน

หลักสูตร และรองคณบดีฝา่ยวชิาการ เพื่อ

พิจารณาอนุมัตแิผนการเรียน 

- มกีารแสกนขอ้มูลในรูปของ pdf. จัดเก็บ

เป็นไฟล์แยกตามหมวดหมูส่าขาวชิา 

- มกีารน าสง่ข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีผ่านการ

เห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวชิาการ ไปยัง

กองบริการการศกึษา 

- - - - 



33 
 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

รวบรวม มคอ.3 มคอ.4 

มคอ. 5 และ มคอ. 7 

ของแต่ละภาคเรียน 

- มกีารตดิตามการน าส่ง มคอ.3 มคอ.4 

มคอ. 5 และ มคอ. 7 ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

- มกีารตรวจสอบการน าสง่ มคอ.3  

มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ. 7 ใหค้รบถ้วน

ตามรูปแบบและผลการด าเนนิงานเป็นไป

ตามมาตรฐาน สกอ.  

- ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 

มคอ. 5 และ มคอ. 7 ให้ถกูต้องตามตาราง

เรียนในแตล่ะภาคเรียน ที่มกีารลงทะเบียน

เรียน  

- มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล มคอ.3 มคอ.4 

มคอ. 5 และ มคอ. 7 เป็นไฟล์เอกสารใน

ระบบคอมพิวเตอร์ โดยแยกตามแต่ละ

สาขาวิชา 

ควำมเสี่ยง 

การน าสง่ มคอ.3 มคอ.4 

มคอ. 5 และ มคอ. 7 ไม่

ทันภายในก าหนดเวลา 

ปัจจัยเสี่ยง 

ไมม่กีารระบุรายละเอยีด

ของการน าเสนอ

ผลงานวจิัยไปพัฒนาการ

เรียนการสอนใน

รายละเอยีดวิชา (มคอ.3) 

จัดอบรมก่อนและหลัง

สิน้สุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคเรียน  

ก ำหนดเสร็จ 

1 ต.ค. 57 – 31 ต.ค. 

58 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายมาตรฐาน

หลักสูตรฯ 

- 

ตดิตามการเทียบโอน

รายวชิา 

- มกีารแจ้งสาขาวชิาท่ีมีนักศกึษาใหมแ่ละ

นักศกึษาท่ีตอ้งการเทียบโอนรายวชิา

ด าเนนิการเทียบโอนผลการเรียนให้นักศกึษา

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

- มกีารจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

เทียบโอนรายวชิา 

- มกีารตรวจสอบค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

เทียบโอนรายวชิา  

- มกีารตรวจสอบข้อมลูรายวชิาท่ีมกีารเทียบ

โอนรายวชิา เชน่ รายงานท่ีประชุม

คณะกรรมการเทียบโอนรายวชิา ค าร้องของ

นักศกึษา รายละเอยีดรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

เป็นตน้ 

- เสนอผลการเทียบโอนรายวชิา ตอ่ท่ีประชุม

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย  

- ท าบันทึกน าสง่รายวชิาเทียบโอนผลการ

เรียนตอ่กองบริการการศกึษา เพื่อด าเนนิการ

ในระบบงานทะเบียนและวัดผล พร้อมกับ

เอกสารการเทียบโอนรายวชิา และมตท่ีิประชุม

อ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย  

- แจ้งสาขาวชิาประสานนกัศกึษา เพื่อช าระค่า

เทียบโอนรายวชิาตามรายละเอยีดท่ีปรากฎใน

ระบบงานทะเบียน 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

การเปลี่ยนรหัสวชิา - มกีารตรวจสอบสาเหตุและค ารอ้งขอ

เปลี่ยนแปลงรหัสวชิา 

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องของ

รายวชิาท่ีขอเปลี่ยนแปลงรหัส ให้ถูกตอ้ง

ตรงกันกับหลักสูตร -มกีารน าเสนอรอง

คณบดีฝ่ายวชิาการพิจารณาความถูกตอ้ง

และครบถ้วน  

- มกีารท าบันทึกข้อความน าส่งกองบริการ

การศึกษา และประสานเจ้าหนา้ท่ีกอง

บริการการศกึษา เพ่ือแก้ไขรหัสวชิาใน

รายงานผลการเรียนตอ่ไป  

- - - - 

การขอเปิดรายวชิา - มกีารตรวจสอบความถูกต้องของ

รายวชิาท่ีขอเปิดให้ตรงกับแผนการเรียน  

-น าเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการพจิารณา

อนุมัตกิารขอเปิดรายวชิา  

- ท าบันทึกข้อความส่งต่อกองบริการ

การศึกษาต่อไป  

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

จัดให้มีการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

- มกีารตรวจสอบโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคลอ้งกับรูปแบบ

การปรับปรุงหลักสูตร  

- มกีารตรวจสอบค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร รายงานการวพิากษห์ลักสูตร 

- มกีารตรวจสอบเล่มหลักสูตรให้ถูกตอ้ง

ตามรูปแบบและมาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด  

- มกีารน าเสนอร่างหลักสูตรเสนอตอ่ท่ี

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต

วทิยาลัย เพื่อพจิารณา  

- มกีารน าเสนอหลักสูตรตอ่ท่ีประชุมสภา

วชิาการมหาวิทยาลัย พรอ้มแนบมตท่ีิ

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต

วทิยาลัย และเอกสารตา่งๆ  ให้ครบถ้วน 

- มกีารน าเสนอหลักสูตรตอ่ท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัย พร้อมแนบมตท่ีิประชุม

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย 

มตท่ีิประชุมสภาวชิาการมหาวิทยาลัย และ

ควำมเสี่ยง 

มบีางสาขาวชิาท่ีไมไ่ด้

ด าเนนิการการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนดไว ้ 

ปัจจัยเสี่ยง 

หลักสูตรมกีาร

ด าเนนิการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรล่าช้า

ล่าช้า 

มกีารจัดท าบันทึก

ข้อความให้ด าเนินการ

ปรับปรุง/พัฒนา และ

ปิดหลักสูตร 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ต.ค. 57 – 31 ต.ค. 

58 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายมาตรฐาน

หลักสูตรฯ 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

เอกสารตา่งๆ ให้ครบถ้วน  

- มกีารแจ้งผลการพจิารณาแกส่าขาวิชา

ให้น าเดินการส าเนาเล่มหลักสูตร และ CD 

เพื่อน าส่ง สกอ.  

- น าเสนอเล่มหลักสูตรตอ่ สกอ. หาก

สาขาวิชาใดเป็นสาขาวิชาชพีเฉพาะต้อง

ด าเนนิการน าส่งต่อส านักงานหรือสภา

วชิาชีพท่ีต้องรับรองมาตรฐานหลักสูตร

ก่อนส่ง สกอ. เช่น สาขาวิชาชพีครู ต้อง

น าเสนอหลักสูตรตอ่ครุสภา เพ่ือพจิารณา

เห็นชอบก่อน  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- มกีารส ารวจอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของ สกอ.  

- ตดิตามเจ้าหนา้ที่สาขาวิชาที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ใหท้ าบันทึก

ข้อความน าเสนอคุณสมบัตอิาจารย์ต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต

ควำมเสี่ยง 

สาขาวิชาไมไ่ด้ขอแตง่ตัง้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรใหม ่

ปัจจัยเสี่ยง 

สาขาวิชาไมม่อีาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มกีารจัดท าบันทึก

ตดิตามการ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

อย่างตอ่เนื่อง 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ต.ค. 57 – 31 ต.ค. 

58 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายมาตรฐาน

หลักสูตรฯ 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

วทิยาลัย และสาขาวิชาต้องจัดท ารายงาน

คุณสมบัตอิาจารย์ตามแบบฟอร์มท่ี

ก าหนด  

- น าเสนอการขอแตง่ตัง้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย โดยต้องผ่าน

การตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรและ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการก่อน 

- น าเสนอการขอแตง่ตัง้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรตอ่ท่ีประชุมคณะการสภาวิชาการ

มหาวทิยาลัย 

- น าเสนอการขอแตง่ตัง้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย  

- แจ้งเจ้าหนา้ที่สาขาวิชาทราบผลการ

พจิารณา 

และอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี สกอ. ก าหนด  
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

- น าเสนอผลการพจิารณาการขอแต่งต้ัง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตอ่ สกอ. 

-บัณฑิตวทิยาลัย จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

กำรจัดท ำคู่มอืนักศึกษำ/

คู่มอือำจำรยท์ี่ปรกึษำ/

คู่มอือำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อเผยแพร่หลักสูตร

และสาขาวิชาที่มกีาร

จัดการเรียนการสอนใน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

ก าหนดกระบวน     

การวางแผนการ

ด าเนนิงาน และ 

ก าหนดระยะเวลาการ

ท างาน 

- มกีารก าหนดช่วงระยะเวลาในการ

ด าเนนิการในแตล่ะขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  

- มกีารจัดท าบันทึกข้อความขอข้อมูลและ

สารต้อนรับนักศกึษาใหม่จากอธิการบดี 

ผู้บริหาร และประธานหลักสูตร 

- ด าเนนิการจัดเตรียมขอ้มูล และจัดท า

รูปเล่มคู่มอืนักศกึษา/คู่มอือาจารย์ท่ี

ปรึกษา/คู่มืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของขอ้มูล 

- น าเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

พจิารณาความถูกต้อง และความครบถ้วน

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

รวมท้ังเพื่อให้นักศึกษา/

อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทราบถึงระเบียบการเรียน

การสอนระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ของขอ้มูล  

จัดท าโครงการและแผน

งบประมาณ 

 

- มกีารค านวณค่าใชจ้า่ย และจ านวนใน

การจัดพมิพ ์พรอ้มท้ังน าเสนอผูบ้ริหารใน

การพจิารณาโครงการ 

- ตดิตอ่ประสานงานส านักพิมพใ์นการ

ด าเนนิการให้ทันตามก าหนดเวลา 

- - - - 
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ส่วนงำน/ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนบริกำรวิชำกำร 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้มกีารด าเนนิงาน

บริการวิชาการของบัณฑิต

วทิยาลัยบรรลุตาม

เป้าหมาย 

จัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของชุมชน 

- มกีารจัดประชุมเพื่อให้ประชาชน/ชุมชน

กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นหรือความ

ตอ้งการ โดยมสีถาบันวจิัยและพัฒนาเป็น

หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก 

- - - - 

จัดประชุมช้ีแจงความ

ตอ้งการของชุมชน 

- มกีารจัดประชุมเพื่อน าความตอ้งการ

ของชุมชนท่ีได้ส ารวจมาแจ้งใหผู้้รับผิดชอบ

โครงการทราบเพื่อเป็นขอ้มูลในการขอ

อนุมตัโิครงการตามความตอ้งการของ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/

อาจารย์ไม่ทราบความ

ตอ้งการของชุมชน 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/

อาจารย์เข้าร่วมประชุม

ไมค่รบ 

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ความตอ้งการของ

ชุมชนและข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องให้ทราบผ่าน

ชอ่งทางอื่น ๆ เชน่ 

เว็บไซต์ ระบบ

ส านักงาน

อเิล็กทรอนิกส ์e-mail 

เป็นต้น 

ก ำหนดเสร็จ 

หลังการส ารวจ

ความตอ้งการของ

ชุมชนทุก

ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

จัดตั้งคณะกรรมการ

บริการวิชาการ 

- มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบริการวชิาการ

ของหนว่ยงานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบให้

ด าเนนิงานตามความตอ้งการของชุมชน 

- - - - 

ขออนุมัติโครงการ 

ออกพื้นท่ี 

 

 

- มกีารจัดท าโครงการบริการวิชาการเพื่อ

ขออนุมัติงบประมาณจากหน่วยงาน/

มหาวทิยาลัยตามความตอ้งการของชุมชน 

- เสนอโครงการผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการพจิารณาและคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัต ิ

- - - - 

เผยแพร่องค์ความรู้

โครงการบริการ

วชิาการ 

 

 

- มกีารจัดท าเล่มสรุปโครงการบริการ

วชิาการตามแบบฟอร์มของของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา  

- มกีารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านทาง

เว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ 

   เพื่อติดตามงานวจิัยของ

อาจารย์ประจ าบัณฑติ

วทิยาลัย 

เก็บรวบรวมขอ้มูล

งานวจิัยจากอาจารย์

ประจ า 

- มกีารขอขอ้มูลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าบัณฑติวทิยาลัย 

ควำมเสี่ยง 

ความล้าช่าของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจาก

อาจารย์ 

ปัจจัยเสี่ยง 

ประสานงานอาจารย์เพื่อ

สง่เอกสารล่าช้า 

ส่งบันทึกข้อความ

ตดิตามอาจารย์ให้สง่

ข้อมูลงานวิจัยให้ทัน

ตามก าหนดเวลา 

ก ำหนดเสร็จ 

คร้ังท่ี 1 ก่อนก าหนด 

การส่งข้อมูล 5 วัน 

คร้ังท่ี 2 ก่อนก าหนด 

การส่งข้อมูล 2 วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ 

 

จัดส่งขอ้มูลงานวจิัยให้

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

- จัดส่งแบบ ว1ด ในระบบงานวจิัย

ออนไลน์ตามระยะเวลาท่ีสถาบันวจิัย

ก าหนด 

- - - - 

 



44 
 

ส่วนงำน/ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนจดัท ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำป ี

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้บัณฑิตวทิยาลัยมี

แผนการปฏบัิตกิารท่ีเป็น

แนวทางการด าเนนิงานให้

มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการทบทวน/

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

- มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวน/

จัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารเพื่อ

รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปขีองหน่วยงานให้ชัดเจน 

- - - - 

รวบรวม วิเคราะห์ และ

รายงานผลข้อมูล

เกี่ยวกับความคดิเห็น

ตอ่พันธกิจ จุดแข็ง 

จุดออ่น โอกาส 

อุปสรรค ยุทธศาสตร์ 

และเป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์หลัก ของ

หนว่ยงาน 

 

- มกีารรวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดท าแผนปฏบัิตกิาร เพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการพจิารณาจัดท า

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีและเป็นแนวทาง

ในการก าหนดกลยุทธ์ให้ทันสมัย 

ตอบสนองความตอ้งการของสังคม/ชุมชน 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

- มกีารรวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ของ

หนว่ยงานเพื่อจัดท าเป็นแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ีซึ่งประกอบด้วย ข้อมลูพื้นฐาน 

สถานการณ์และการวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้ม แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 แนวทางการน า

แผนสู่การปฏบัิตแิละการตดิตาม

ประเมินผล 

ควำมเสี่ยง 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ไม่

สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

ปัจจัยเสี่ยง 

สถานการณใ์นปัจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 

มกีารทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัตกิารทุก

ปีงบประมาณโดยการ

มสี่วนร่วมของ

บุคลากร 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกปงีบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

ประชุมบุคลากรเพื่อ

มอบหมายโครงการ/

กิจกรรมตาม 

แผนปฏิบัตกิาร 

- มกีารจัดประชมุบุคลากรของหนว่ยงาน

เพื่อถ่ายทอดตัวช้ีวัดและโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏบัิตกิารท่ีต้อง

ด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

- - - - 

ตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

- มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบัิตกิารเป็นประจ าทุกเดือน โดย

รายงานความก้าวหนา้ผ่านระบบตดิตามและ

ประเมนิผลฯ 

 

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนประกันคณุภำพ 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อเป็นการประเมิน

คุณภาพการจัดการ

การศึกษาและปรับปรุงให้

มปีระสิทธิภาพ 

ประชุมช้ีแจง/ติดตาม 

งานประกันคุณภาพ 

- มกีารจัดประชุมช้ีแจงกรอบและตัวบ่งช้ี

การประเมินคุณภาพฯให้กับหลกัสูตรและ

ฝ่ายงานทราบ 

- - - - 

จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพ 

- มกีารน าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมาจัดท าเป็น

แผนพัฒนาคุณภาพ โดยเป็นการพัฒนา

จุดบกพร่องของการจัดการศกึษาให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึน้ 

 

 

- - - - 

จัดท าแผนปฏบัิตงิาน

ประกันคุณภาพ

ประจ าปกีารศกึษา 

- มกีารจัดท าแผนปฏบัิตงิานประกัน

คุณภาพ โดยแสดงกิจกรรมท่ีต้อง

ด าเนนิงานในปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานประจ าป ี

 

 

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

จัดท าคู่มือเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพระดับ

สาขา/คณะ 

- มกีารจัดท าคู่มอืการประกันคณุภาพ

การศึกษา โดยแสดงรายละเอียดของตัว

บ่งช้ีเพื่อเผยแพร่ให้หลักสูตรได้น าไปเป็น

แนวทางการประกันคุณภาพการศกึษา 

ควำมเสี่ยง 

จัดท าคู่มอืฯเสร็จไมเ่ป็นไป

ตามแผนปฏบัิตงิาน 

ปัจจัยเสี่ยง 

มกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์

การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

ตดิตามขา่วและ

ประกาศของ สกอ. 

และมหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อให้

สามารถจัดท าคู่มือให้

เร็วท่ีสุด 

ก ำหนดเสร็จ 

กุมภาพันธ์ 2558 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- 

จัดท าเล่มรายงานการ

ประเมินตนเอง SAR 

- มกีารจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปกีารศึกษา โดยเป็นรายงานการ

ด าเนนิงานตาม 

ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศกึษา ที่

ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ีรวบรวมขอ้มูล

มารายงานและมผีู้บริหารบัณฑติวทิยาลัย

เป็นผู้ก ากับดูแล 

ควำมเสี่ยง 

จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองเสร็จล่าชา้ 

ไมทั่นการตรวจประเมิน 

ปัจจัยเสี่ยง 

รวบรวมขอ้มูลตัวบ่งช้ี

ล่าช้า ข้อมูลมกีาร

ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

มกีารรายงานตดิตาม

ผลการด าเนนิงาน

ประกันคุณภาพทุก 3 

เดอืน ต่อผู้บริหารและ

กองนโยบายและแผน 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ต.ค. 57 – 30 

ก.ย. 58 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

บันทึกข้อมูลลงระบบ 

che online 

- มกีารบันทึกข้อมูลจากรายงานการประเมนิ

ตนเองท่ีผา่นการเห็นชอบจากผู้บริหารลงใน

ระบบ Che QA Online ท่ีเป็นระบบออนไลน ์

และเผยแพร่ให้ภายนอกได้รับทราบ 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

รับตรวจการประเมิน

ประจ าป/ีระดับสาขา/

คณะ 

- มกีารรับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษารับรอง ท้ังระดับสาขาวิชา และ

หนว่ยงาน โดยการตรวจประเมินจะมกีาร

ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นระยะ และมี

การมอบหมายหนา้ที่รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน 

- - - - 

จัดท ารายงานประจ าปี

ท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินตนเองระดับ

คณะ 

- มกีารจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

การประเมนิตนเอง โดยน ามาจากผลการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาท่ีทาง

คณะกรรมการรายงานมาปรับปรุงเป็น

รายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาให้

ภายนอกได้รับทราบ 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการของมหาวทิยาลัย

มปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

ก าหนดกระบวนการ

และแผนการปฏบัิติ 

- มกีารก าหนดกระบวนการและแผนการ
ปฏบัิตงิานโดยเสนอให้คณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการพิจารณาเห็นชอบก่อนน าไปสู่การ

ปฏบัิต ิท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการมี

แนวทางการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน 

- - - - 

จัดท าคู่มือปฏบัิตงิาน

และแบบฟอร์มการ

จัดเก็บข้อมูล 

- มกีารจัดท าคู่มอืประเมินผลการปฏบัิติ
ราชการ โดยแสดงรายละเอยีดของตัวช้ีวัด

และวิธีการวัดประเมินผลท้ังน าเสนอให้ผู้

ก ากับดูแลพิจารณางานต่าง ๆ สามารถวัด

และประเมินผลการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเป้าหมายท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

- มกีารจัดท าแบบฟอร์มการจัดเก็บขอ้มูล
ท่ีสอดคล้องค าอธิบายของตัวช้ีวัด ท าให้ได้

ข้อมูลครบถ้วน 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

จัดประชุมช้ีแจงกรอบ

การประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

- มกีารจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมนผล
การปฏบัิตริาชการฯ แนวทางการจัดท าค า

รับรองฯ การตดิตามและประเมนิผลการ

ปฏบัิตริาชการให้กับหนว่ยงานรับทราบ 

- - - - 

ตดิตามผลการปฏบัิติ

ราชการของหนว่ยงาน 

- มกีารติดตามผลการปฏิบัตริาชการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยก าหนดให้รายงาน

ความก้าวหน้า ผ่านระบบตดิตามและ

ประเมนิผลฯ พร้อมหลักฐานทุกวันท่ี 1 ชอง

ทุกเดือน ท าให้ผู้บริหารรับทราบสถานการณ์

ของการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นข้อมูล

ตัดสินใจในการปรับปรุงการปฏิบัตริาชการ

ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

- - - - 

ตรวจสอบและยนืยัน

ข้อมูลผลการด าเนนิงาน

ของหน่วยงาน 

- มกีารก าหนดให้หนว่ยงานเจ้าภาพ
ตรวจสอบและยนืบันผลการปฏบัิตริาชการ

ของหน่วยงานทุกวันท่ี 3 ของทุกเดือน เพื่อ

คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้นท า

ให้ขอ้มูลมคีวามถกูต้องและครบถ้วนยิ่งขึน้ 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร ตัวชี้วัด 1.1.4 

ระดับควำมส ำเร็จของ 

กำรจัดล ำดับ

มหำวิทยำลัย  

(U-rankings) 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตัวชีว้ัด 1.1.4 มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

ก าหนดกระบวนการ

และแผนการปฏบัิต ิ

- มีการก าหนดกระบวนการและแผนการ
ปฏิบัติงานโดยเสนอให้คณะกรรมการ

เจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการพิจารณาเห็นชอบก่อนน าไปสู่การ

ปฏิบัติ ท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการมี

แนวทางการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน 

ควำมเสี่ยง 

การด าเนนิงานในแตล่ะ

กิจกรรมยังไมค่รบถ้วน 

ปัจจัยเสี่ยง 

ไมส่ามารถด าเนนิการ

กิจกรรมได้ตามแผน 

จัดท าแผนผลักดัน

กิจกรรมท่ียังไมไ่ด้

ด าเนนิการ 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ต.ค. 2557 ถงึ 31 

ก.ย. 2558 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานตดิตามผล

การปฏบัิตริาชการ 

- 

จัดประชุมช้ีแจงกรอบ

การประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

- มกีารจัดประชุมช้ีแจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏบัิตริาชการฯ แนว

ทางการจัดท าค ารับรองฯ การตดิตามและ

ประเมินผลการปฏบัิตริาชการให้กับ

หนว่ยงานรับทราบ 

- - - - 

ตดิตามผลการปฏบัิติ

ราชการของหนว่ยงาน 

- มกีารตดิตามผลการปฏบัิตริาชการเป็น
ประจ าทุกเดอืน โดยก าหนดให้รายงาน

ความก้าวหนา้ ผา่นระบบตดิตามและ

ประเมนิผลฯ พร้อมหลักฐานทุกวันท่ี 20 

และ 25 ชองทุกเดือน ท าให้ผู้บริหาร

รับทราบสถานการณข์องการปฏบัิติ

ราชการเพื่อเป็นขอ้มูลตัดสินใจในการ

ปรับปรุงการปฏิบัตริาชการให้เป็นไปตาม

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

เป้าหมายท่ีก าหนด 
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ส่วนงำน/ฝ่ำยกำรเงนิและพสัดุ 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนจดัท ำค ำขอตั้ง

งบประมำณ 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อในการปฏบัิตงิาน

ขั้นตอนการจัดท าค าขอต้ัง

งบประมาณ เป็นไปตาม

แผนที่มหาวทิยาลัยฯ 

ก าหนด 

ประชุมช้ีแจง/ติดตาม 

งานวเิคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

- มกีารจัดประชุม เพื่อด าเนนิการจัดท า

งบประมาณประจ าป ีของสาขาวชิา 

- ด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูล รวบรวม สรุป

ข้อมูล การจัดท างบประมาณประจ าป ีของ

สาขาวิชา 

- ด าเนนิการสรุปผลการจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณประจ าปแีละเสนอผูบ้ริหาร 

และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องของ 

บัณฑิตวทิยาลัย เพื่อท าการพจิารณา 

- - - - 

จัดท าค าขอตัง้

งบประมาณประจ าปี-

งบประมาณเงนิรายได้ 

- มกีารรวบรวมเอกสาร ค าขอตัง้

งบประมาณ เพื่อท าการวเิคราะห์ แยก

หมวดหมู่ ของเอกสาร 

- มกีารท าการรวบรวม/วเิคราะห์ การ

จัดท างบประมาณในภาพรวมของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

- ด าเนนิการสรุปผลการจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณประจ าปแีละเสนอผูบ้ริหาร 

และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องของ 

บัณฑิตวทิยาลัย เพื่อท าการพจิารณา และ

ด าเนนิการส่งฝ่ายกองนโยบายและแผน 

บันทึกข้อมูลในระบบ 

ERP 

- ด าเนนิการรวบรวมเอกสาร ค าขอตัง้

งบประมาณประจ าป ี

- ด าเนนิการคยีเ์อกสารในระบบ ERP ตาม

กระบวนการ/ขั้นตอนค าขอต้ังงบประมาณ

ในระบบ ERP 

- ด าเนนิการพิมพร์ายงานสรุปเอกสารท่ี

คีย์ในระบบ ERP เพื่อเสนอผู้บริหาร

พจิารณาอนุมัต ิค าขอต้ังงบประมาณ

ประจ าป ีและด าเนนิการส่งฝ่ายกอง

นโยบายและแผน 

 

 

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนจดัซื้อ-จัดจ้ำง 

 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัด

จ้าง นัน้ ถูกต้อง รวดเร็ว 

และเป็นไปตาระเบียบท่ี

ก าหนดขึน้ 

ก าหนดผังกระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

- มกีารก าหนดกระบวนการและผังการ

ปฏบัิตงิาน โดยเสนอให้ผู้บริหารพจิารณา

เห็นชอบ ในกระบวนการและผังการ

ปฏบัิตงิาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบัิติ

ได้ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีวางไว ้

- - - - 

จัดท าคู่มือปฏบัิตงิาน 

งานเบิกจ่ายพัสดุ 

- มกีารจัดท าคู่มอืการเบิกจ่ายพัสดุ โดย

แสดงรายละเอยีดของวธีิการเบิกจ่ายพัสดุ 

ในแต่ละขัน้ตอน พรอ้มท้ังน าเสนอผู้บริหาร

เพื่อพิจารณา และเป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานได้ 

- - - - 

งำนพัสด ุ

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อในการปฏบัิตงิาน

ขั้นตอนงานพัสดุ เป็นไป

ตามระเบียบ/แผน ท่ี

มหาวทิยาลัยฯ ก าหนด 

จัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง - มกีารจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามผัง

กระบวนการปฏบัิตงิาน ที่บัณฑิตวทิยาลัย 

ก าหนดขึน้ 

- - - - 

ควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์  - มกีารลงบัญชคีวบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ ์ที่

หามาในทะเบียนควบคุม/เอกสารควบคุม 

เพื่อตรวจสอบรายการยอดคงเหลอืของแต่

ละรายการได ้

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ออกเลขครุภัณฑ ์ - มกีารจัดหาครุภัณฑ์ ตามผัง

กระบวนการปฏบัิตงิาน ที่บัณฑิตวทิยาลัย 

ก าหนดขึน้ 

- ด าเนนิการขอเลขครุภัณฑต์าม

รายละเอยีดครุภัณฑ ์ที่ฝ่ายพัสดุ เพ่ือ

ด าเนนิการเขียนเลขท่ีในครุภัณฑ์ท่ีจัดซือ้/

จัดหามา 

- - - - 

จ าหนา่ยพัสด ุ - ด าเนนิการรวบรวมรายละเอยีดรายการ

พัสดุคงเหลอืประจ าปีงบประมาณ เสนอ

ผู้บริหาร พร้อมท้ังแตง่ตัง้คณะกรรมการรับ

จ่ายพัสดุประจ าปี และด าเนนิการส่งฝ่ายพสัด ุ

- ด าเนนิการแต่งต้ังคณะกรรมการสบืหา

ข้อเท็จจริง เพื่อด าเนนิการสืบหา

ข้อเท็จจริง พร้อมกับด าเนนิการหาค่าราคา

กลาง และด าเนนิการส่งฝา่ยพัสดุ 

- ด าเนนิการต้ังคณะกรรมการจ าหนา่ย

พัสดุ และด าเนนิการหาผู้ประกอบการใน

การจัดซื้อพัสดุประจ าป ีพรอ้มท ารายงาน

ส่งฝ่ายพัสด ุ

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

จัดท าแผนการจัดซือ้

ครุภัณฑ์ ประจ าป ี

- ด าเนนิการประชุมสาขาวิชา เพื่อ

ด าเนนิการจัดท าแผนการจัดซือ้ครุภัณฑ์

ประจ าป ีพรอ้มท้ังท ารายงานการจัดท า

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สง่กองนโยบาย

และแผน 

- - - - 

เบิกจ่ายพัสด ุ - ด าเนนิการสอบถาม/ตรวจสอบ ความ

ตอ้งการเบิกจ่ายพัสดุของบุคลากร ตาม

รอบท่ีก าหนดขึ้น  

- ด าเนนิการเบิกจ่ายพัสดุ และด าเนนิการ

ตัดยอดรายการเบิกออกจากบัญชีควบคุม

พัสดุในเอกสารควบคุมและในระบบการ

รับ-จ่ายพัสดุ ในระบบ ERP  

ควำมเสี่ยง 

เกิดความผิดพลาดใน

การตัดยอดพัสดุ 

ปัจจัยเสี่ยง 

มกีารเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็น

เวลา 

ให้ผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย

พัสดุวันละ 2 รอบ 

ในช่วงเวลา 10.00 น. 

และ 14.30 น. 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ตุลาคม 2557 – 

30 กันยายน 2558 

ผู้รบัผดิชอบ 

ฝ่ายการเงินและ

พัสด ุ

- 

งำนกำรเงนิ 
 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้การปฏบัิตงิาน

ขั้นตอนงานการเงินเป็นไป

ตามระเบียบและแผนท่ี

มหาวทิยาลัยฯ ก าหนด 

จัดท าเงินเดอืน - ท าการตรวจสอบรายชื่อบุคลากร 

- ท าการคีย์เอกสารประวัตบุิคลากรในระบบ 

ERP 

- ท าการคีย์เอกสารบันทึกแผนงานของ

บุคลากรในระบบ ERP 

- ท าการคีย์เอกสารข้อมูลเงินเดอืน เงินประจ า

ต าแหนง่และค่าจ้างประจ าในระบบ ERP 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

- ตรวจสอบจ านวนบุคลากรและยอดค่าจา้ง

ของแตล่ะบุคคล 

- ท าการออกใบแจง้ยอดเงินเดอืนข้าราชการ/

ลูกจ้างและพนักงานของรัฐในระบบ ERP 

 

 

 

 

เบิกจ่ายท่ัวไป - เตรียมเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร ท่ีใช้

การเบิกจ่าย 

- ท าการคีย์เอกสารบันทึกการขอเบิกจ่าย

กรณท่ัีวไปในระบบ ERP 

- จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเพื่อเป็น

หลักฐาน 

- 

 

- 

 

- - 

เบิกจ่ายตามโครงการ - ด าเนนิการจัดท าโครงการ 

- ประสานงานเร่ืองตา่งๆ เชน่ ค่ารถ 

สถานท่ี วัสดุ อืน่ๆ 

- ตรวจสอบเอกสาร/ใบเสร็จต่างๆ 

- รวบรวมเอกสาร/ตรวจสอบเอกสารใน

การเบิกจ่าย 

- ท าการคีย์เอกสารบันทึกการขอเบิกจ่าย

กรณท่ัีวไป หรือกรณจีัดซือ้จัดจา้งในระบบ 

ERP 

- 

 

- 

 

- - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

รับ-จ่ายเช็ค/เงินสด - ท าสรุปเอกสารการเบิกจา่ย ท่ีต้องรับเงินสด/เช็ค 

- ด าเนนิการตรวจสอบ/ตดิตาม เอกสารท่ี

เบิกจ่ายแลว้เสร็จหรอืไม่ 

- ด าเนนิการรับเงินสด/เช็ค 

- ลงทะเบียนการรับเงินสด/เช็ค 

- ประสานงานเจ้าของเร่ืองท่ีสง่เบิก 

- ท าการตรวจสอบเอกสาร/สรุปยอดเงิน 

- ด าเนนิการคยีเ์อกสารบันทึกรับเงินน าส่ง

คลังในระบบ ERP 

- ด าเนนิการน าส่งเงินสด/เช็ค น าส่งงาน

กองคลัง ฝ่ายการเงิน พรอ้มท่ีคยีใ์นระบบ 

ERP และใบเสร็จรับเงิน 

- 

 

- 

 

- - 

 การน าเงินส่งกองคลัง - ด าเนนิการตรวจสอบรายละเอยีด

เอกสาร/สรุปยอดเงิน 

- ด าเนนิการคยีเ์อกสารบันทึกการน าเงนิ

ส่งคลังในระบบ ERP 

- ด าเนนิการน าเงนิสด/เช็ค น าเงินส่งกอง

คลัง ฝา่ยการเงิน พรอ้มเอกสารท่ีคยีใ์น

ระบบ ERP และใบเสร็จรับเงิน 

- 

 

- 

 

- - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

การออกใบเสร็จ - ด าเนนิการตรวจสอบรายละเอยีดท่ี

จะตอ้งออกใบเสร็จ 

- ด าเนนิการออกใบเสร็จรับเงิน 

- ลงทะเบียนควบคุมเอกสารใบเสร็จ 

- 

 

- 

 

- - 

งำนตดิตำมผลกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การปฏบัิตงิาน

ตดิตามผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ เป็นไปอยา่ง

ถูกต้องและเป็นไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

จัดท าสัญญาลูกหนี้ 

เงินยมื 

- รวบรวมขอ้มูลการยืมเงินจากหน่วยงาน

กลางและทุกสาขาที่เกี่ยวข้องท่ีต้องการยืม

เงินในแต่ละรอบ พรอ้มท าการตรวจ

เอกสารท่ีจะยมืเงิน เพื่อสรุปยอดเงินยมืใน

รอบนัน้ๆ 

- ท าการตรวจสอบเอกสารท่ีจะยมื 

- ท าการคีย์เอกสารบันทึกเอกสาร 

การยืมเงิน กรณียืมเงินจากกองทุนท่ัวไป

ในระบบ EPR 

- จัดท าสัญญาเงนิยืมยอ่ยของบัณฑิต

วทิยาลัย เพื่อควบคุมบัญชลีูกหนี้เงินยมื 

พร้อมแนบข้อมูลการยืมเงิน 

- เก็บรวบรวมขอ้มูลผู้ยมืรายบุคคล เข้า

แฟม้บัญชเีงินยืม พรอ้มเรียงหมายเลขตาม

ทะเบียนคุมบัญชเีงินยมื 

- 

 

- 

 

- - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

 - ตรวจสอบและตัดยอดลูกหนี้ พร้อมจัดท า

รายงานผลการช าระหนี้แก่ผู้บริหาร

ประจ าเดอืน 

 ท าสรุปรายรับ-รายจ่าย

ประจ าเดือน 

รายงานตอ่มหาวิทยาลัย 

- เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย

ประจ าเดือน 

- ท าการคีย์เอกสารบันทึกผลการปฏบัิตงิาน

ตามแผนปฏบัิตริาชการในระบบ ERP 

- ด าเนนิจัดท าบันทึกข้อความรายงานผล

รายรับ-รายจ่าย เสนอส่งมหาวทิยาลัยฯ  

รายงานสาขาวิชา/ผู้บริหาร/อ านวยการ 

- จัดท าบันทึกขอขอ้มูลถึงกองคลัง 

เกี่ยวกับรายรับในแต่ละเดอืน เพื่อแยก

สาขาวิชา 

- ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ

ในแต่ละเดอืน แยกเป็นสาขาวิชา 

- จัดท าบัญชใีนรูปแบบของงบก าไรขาดทุน  

- รายงานผลการด าเนนิงานบอร์ด

อ านวยการ ผู้บริหาร และแจ้งสาขา 

- 

 

- 

 

- - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

การตดิตามทวงถามเงิน

รายได้ 

- ท าบันทึกถึงกองคลัง เพื่อทราบรายรับจริง 

- ต ร วจสอบราย รับจ ริ ง กั บจ า น ว น

นักศกึษา 

- แจ้งสาขาทราบรายรับจริง เพื่อให้สาขา

ตดิตามทวงถามเพิ่มเตมิ 

- น ารายได้ท่ีได้รับมาจดัท าบัญช ีเพื่อ

รายงานผู้บริหาร 

ควำมเสี่ยง 

ยอดรายรับไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยง 

นักศกึษาไมช่ าระ

ค่าธรรมเนยีมตามก าหนด 

จัดท าแนวปฏบัิตใินการ

ตดิตามทวงถามการ

ช าระค่าธรรมเนียมของ

นักศกึษาและเผยแพร่

ให้เจ้าหนา้ท่ีสาขา 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ตุลาคม 2557 – 

30 กันยายน 2558 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายการเงินและ

พัสด ุ
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ส่วนงำน/ฝ่ำยบรหิำรงำนทัว่ไป 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนธุรกำร  

 

วัตถุประสงค ์

    เพื่อใหก้ารลงทะเบียน

รับ-ส่งเอกสารภายใน

หนว่ยงาน ถูกต้อง 

รวดเร็วครบถ้วน ตาม

ระเบียบสารบรรณและ

สามารถตดิตามคน้หางาน

ได้สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับ-ส่ง

เอกสารทางระบบสาร

บรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

 

- ส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ความสามารถ

ใช้งานเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่งด้วย

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

- มกีารตรวจสอบเอกสารให้ถูกตอ้ง

ครบถ้วน ก่อนลงทะเบียนรับ ส่ง เอกสาร

ซึ่งควบคุมได้ดีในระดับหนึ่งแตย่งัมคีวาม

เสี่ยงในเร่ืองการตดิตามและค้นหาเอกสาร

บางครัง้การคน้หาตอ้งใชเ้วลา เนื่องจาก

เอกสารบางฉบับลงรายการไม่ครบถ้วน 

- ก าชับเจ้าหนา้ที่ท่ีตรวจสอบข้อมูลให้

ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อสะดวกในการตดิตาม

ค้นหาและสามารถตกีลับเร่ืองไปยังผู้จัดท า

ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลใหม่ 

ควำมเสี่ยง 

เอกสารบางฉบับอาจลง

รายละเอยีดไม่เพยีงพอ

อาจท าให้การคน้หาเร่ือง

ได้ยาก 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากรขาดความ

เชี่ยวชาญในการใชร้ะบบ

สารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์ 

 

ได้เชญิบุคลากรท่ีท า

หนา้ที่ลงทะเบียนรับ-

ส่งเอกสารเพื่อท า

ความเข้าใจ และแจ้งข้อ

ผิด พลาด ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ

แก้ไขปัญหา 

ก ำหนดเสร็จ 

ปฏบัิตทุิกวัน 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 

- 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

การตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของเอกสาร  

 

-  สามารถตรวจสอบค้นหา และติดตาม

สถานะของเอกสารทุกฉบับไดใ้นระบบ 

และแจ้งแหลง่ท่ีอยูข่องเอกสารได ้

ควำมเสี่ยง 

เอกสารถึงผู้รับล่าช้า 

(เล็กน้อย) ไมทั่น

ก าหนดเวลา 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผู้ปฏบัิตลิมืสง่ตอ่ถึงผู้รับ 

จึงตอ้งมกีารตดิตาม 

ค้นหา 

ก าชับบุคลากรท่ีมี

หนา้ที่ให้การร่าง พิมพ ์

ประสานงานเร่ือง

หนังสือราชการ ให้

หมั่นตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวเพื่อติดตาม

งานของตนเอง 

ก ำหนดเสร็จ 

ปฏบัิตทุิกวัน 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 

- 

งำนฝึกอบรม/พัฒนำ

บุคลำกร 

 

วัตถุประสงค:์ 

    เพื่อเพิ่มทักษะและ

ความรู้ ตามสมรรถนะ

และศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานตามสายงาน/

ส ารวจความต้องการ

ของ บุคลากรในการ

อบรมเ ร่ืองต่ าง  ๆ  ท่ี

ต้องการเพิ่มทักษะและ

ความรู้ 

 

 

 

- ประเมินความพงึพอใจบุคลากรหลัง

จัดการอบรมในแตล่ะครัง้ 

 

 

 

ควำมเสี่ยง 

บุคลากรไมไ่ด้รับการ

อบรมครบตามแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากรบางทา่นตดิ

ภารกิจในวันท่ีหน่วยงาน

จัดอบรม 

 

มกีารจัดส่งเอกสาร

การอบรม 

รายละเอยีดและข้อมูล

ต่าง ๆ ใหก้ับบุคลากร

ท่ีติดภารกิจไม่สามารถ

เข้าอบรมได้ได้ศึกษา

ข้อมูล  

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกครัง้ท่ีมีการอบรม

สัมมนา 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ต าแหนง่ ให้มีคุณภาพ 

และสามารถน าองค์

ความรู้ท่ีได้รับจากการ

ฝึกอบรมมาใช้ในการ

พัฒนางานในต าแหนง่

หนา้ที่ และเพื่อประโยชน์

โดยตรงตอ่บัณฑิต

วทิยาลัย 

 

มกีารจัดท ารายงานหลัง

การอบรมเสนอ

ผู้บริหารรับทราบ และ

เก็บเป็นฐานข้อมูล 

 

 

- บุคลากรทุกคนตอ้งมีการพัฒนาตนเอง 

ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยท่ีสามารถให้

บุคลากรนัน้เบิกค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม

ได้แตต่อ้งไม่เกินตามท่ีงบประมาณก าหนด  

- หลังจากการอบรมบุคลากรท่ีเข้ารับการ

อบรมจัดส่งสรุปรายงานหลังอบรมทุกครัง้

ท่ีได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  

 

   

ควำมเสี่ยง 

บุคลากรท่ีเข้าอบรมแลว้

ไมด่ าเนนิการส่งรายงาน 

หรือส่งล่าช้า 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากรไมท่ราบแนว

ปฏบัิตกิารสง่รายงาน

หลังการอบรม 

แจ้งแนวปฏบัิตใิห้

ทราบหลังจากเข้ารับ

การอบรมแลว้ให้ส่ง

รายงานหลังอบรม

ทันทีเพื่อต้องคีย์ลงใน

ประวัตสิ่วนบุคคลซึ่งมี

ผลให้การประเมิน

ความดีความชอบ 

 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกครัง้ท่ีมีการอบรม

สัมมนา 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 

 

งำนบคุลำกร 

 

วัตถุประสงค:์ 

    1. เพื่อประเมิน

สมรรถนะด้านการ

ปฏบัิตงิาน และด้าน

ประสิทธิภาพการท างาน 

ในประเด็นหัวข้อตา่งๆ ที่

ก าหนด เพื่อสามารถ

น ามาอา้งอิงในการ

การประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

 

- จัดท าข้อตกลงการปฏบัิตริาชการและแจ้ง

ให้บุคลากรทราบในแตล่ะปีงบประมาณ และ

ประเมนิบุคลากรปีงบประมาณละ 2 คร้ังโดย

มรีะบบ ERP เข้ามาชว่ยในการคดิค านวณ

คะแนนประเมนิในสว่นตา่ง  ๆ

- มกีารประเมนิผลปีงบประมาณละ 2 คร้ัง 

โดยบุคลากรบางท่านไดค้ะแนนประเมนิไมถ่ึง

เกณฑก์ารเลอืนขั้นเงนิเดอืนสบืเนือ่งจากการ

ลา หรือการมาปฏบัิตงิานสาย 

 

ควำมเสี่ยง 

บุคลากรยังไม่สามารถ

ปรับปรุงการมาปฏิบัติ

ราชการได้ เกิดจากการ

ลาบ่อยคร้ัง หรือลาเกิน

เกณฑ์ท่ีสามารถจะเลื่อน

เงินเดอืนได้ เป็นต้น 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากรไม่ทราบเกณฑ์

ก า รป ระ เ มิ นผ ลกา ร

มกีารประชุมบุคลากร

เพื่อแจ้งเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการเพื่อให้

รับทราบและถือปฏบัิติ 

ก ำหนดเสร็จ 

แจ้งบุคลากรท่ีเข้ามา

ปฏบัิตงิานใหม่ทุกคน 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ประเมินความดีความชอบ 

การเลื่อนต าแหนง่ หรอื

เลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ปฏบัิตริาชการ 

   2. เพื่อรายงานขอ้มูล

การมาปฏบัิตริาชการต่อ

มหาวทิยาลัยท้ังฝ่าย

การเงิน และฝ่าย

บริหารงานบุคคลได้

รับทราบ เพื่อใชอ้า้งอิงใน

การค านวณเงินเดอืนใน

แตล่ะเดอืน และการ

ประเมินความดีความ

ความชอบ 

การสรุปรายงานการลง

เวลาปฏบัิตริาชการ 

 

- จัดท าใบเซ็นชื่อเข้าปฏบัิตงิานและให้

บุคลากรทุกคนลงชื่อเข้าปฏบัิตงิานทุกวัน 

โดยก าหนดเวลาเร่ิมเข้าปฏบัิตงิานเวลา 

8.45 และเลิกงานเวลา 16.00 น. และเกิน 

10.00 น.ให้ถือวา่มาปฏบัิตงิานครึ่งวันบ่าย 

- ตรวจสอบการลงช่ือปฏบัิตใินในแตล่ะวัน

และเข้าแฟม้แยกเป็นรายเดอืน 

 

 

 

ควำมเสี่ยง 

บุคลากรไมส่ามารถ

เดินทางมาเซ็นช่ือเข้า

ปฏบัิตงิานได้ 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากรตดิภารกิจ 

(ราชการ) ในช่วงเชา้-

เย็น จึงท าให้ไมไ่ด้เซ็นชื่อ

เข้าปฏบัิตงิาน (เกิดบาง

เล็กน้อย) 

จัดท าแบบฟอร์มการ

เซ็นชื่อย้อนหลังโดยให้

ผู้บังคับบัญชา/

ประธานหลักสูตร

รับรองว่ามกีารตดิ

ภารกิจไมส่ามารถมา

เซ็นชื่อได้จริง 

ก ำหนดเสร็จ 

แจ้งในที่ประชุม

บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

บันทึกการสง่ใบลา 

 

  

- ให้บุคลากรท่ีไม่มาปฏิบัตงิานสง่ใบลา 

ผ่านระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ เพ่ือ

แจ้งให้งานบุคคลทราบ 

- บุคลากรบางรายท่ีไม่มาปฏบัิตงิานไม่ส่ง

ใบลา  

 

 

 

 

 

ควำมเสี่ยง 

บุคลากรมปีระวัตขิาด

งาน 

ปัจจัยเสี่ยง 

บุคลากรไมส่่งใบลาตาม

เวลาท่ีก าหนด 

จัดประชุมและแจ้งแนว

ปฏบัิตเิป็น 

ลายลักษณ์อักษรใน

การส่งใบลา หรือการลา

ตา่ง  ๆให้ถอืปฏบัิติ

อยา่งเข็มงวด ท้ังน้ี โดย

ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็น

การรักษาผลประโยชน์

ของตนเอง   

ก ำหนดเสร็จ 

แจ้งในที่ประชุม

บุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 
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ส่วนงำน/ฝ่ำยมำตรฐำนวทิยำนิพนธ/์กำรคน้ควำ้อสิระ 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนมำตรฐำนวทิยำนพินธ์ 

/ กำรคน้ควำ้อสิระ 

 

วัตถุประสงค์  

   1. เพื่อก ากับมาตรฐาน

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระและอาจารยผ์ู้สอบ 

วทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

   2. เพื่อประสานการ

สอบวทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ ให้ทันตาม

ก ากับมาตรฐานของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระและอาจารย์

ผู้สอบ วิทยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ 

- มกีารตดิตามผลการตรวจสอบคุณวุฒิ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารยผ์ู้สอบ 

ให้ทันตามระยะเวลา 

- มกีารสรุปผลการตรวจสอบอาจารย์ท่ี

ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบ ท าให้สามารถแจ้ง

กลับไปยังสาขาวิชา หรือนักศกึษาทันตาม

ระยะเวลา ท าให้นักศกึษาสามารถสอบใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

ควำมเสี่ยง 

การตรวจสอบคุณวุฒิ

เกิดความลา่ชา้ จึงตอ้ง

รอตรวจสอบในรอบ

ตอ่ไป 

ปัจจัยเสี่ยง 

นักศกึษากรอก

รายละเอยีดไม่ชัดเจน 

- ตรวจสอบเอกสารท่ี

นักศกึษาน ามาสง่ก่อน

รับทุกครัง้ 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกครัง้ท่ีมีการส่ง

เอกสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายมาตรฐาน

วทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ 

 

ประสานการสอบ

วทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระ 

- ตรวจสอบเอกสารท่ีสาขาวิชาหรอื

นักศกึษายื่นสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งฝ่าย

ธุรการ 

- เอกสารท่ีสาขาวิชาหรอืนักศกึษากรอก

รายละเอยีดเรียบร้อย ท าให้สามารถสอบ

ได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

- - -  
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

   3. เพื่อตรวจสอบการ

จัดท ารูปแบบวทิยานพินธ์/

การค้นคว้าอสิระ ให้มี

ความถูกต้องตามคู่มอืการ

ท าวิทยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ ของบัณฑิต

วทิยาลัย และให้ทันตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ตรวจสอบการจัดท า

รูปแบบวทิยานพินธ์/

การค้นคว้าอสิระ 

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องและ

ด าเนนิการให้อยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดแต่

จากการด าเนินการตรวจรูปแบบพบวา่ไม่

ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ควำมเสี่ยง 

ไมส่ามารถด าเนนิการ

ตรวจสอบรูปแบบให้แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยง 

มกีารสง่เล่ม

วทิยานพินธ์/การค้นคว้า

อสิระ เพื่อรับการตรวจ

รูปแบบเป็นจ านวนมาก

พร้อม ๆ กัน 

- เมื่อมีการส่ง

วทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ เพื่อรับ

การตรวจเป็นจ านวน

มาก ควรมกีารแตง่ตัง้

ผู้รับผิดชอบเพิ่ม เพ่ือ

ชว่ยในการตรวจ

รูปแบบให้เร็วขึน้ 

ก ำหนดเสร็จ  

ภายในระยะเวลา 5 

วัน หลังจากที่ย่ืน

เอกสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายมาตรฐาน

วทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ 
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ส่วนงำน/ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที ่1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

งำนประชำสัมพันธ ์

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์ 

ของบัณฑิตวทิยาลัยมี

ประสิทธิภาพและ

หลากหลายช่องทาง 

เขียนขา่วประชาสัมพันธ์ - มกีารก าหนดระยะเวลาในการเขียนขา่ว

ประชาสัมพันธ์หลังจากสิน้สุดกจิกรรม/

โครงการของบัณฑิตไมเ่กิน 1 วนั ก่อนลง

ข่าว 

- มกีารตรวจสอบความถูกต้องและ

ควบคุมโดยผู้บริหาร  

- มขีั้นตอนในการเขียนขา่วประชาสัมพันธ์ 

ดังนี้  

   - ถ่ายรูปกิจกรรม โครงการตา่ง ๆ 

   - รวบรวมขอ้มูล เขยีนสรุปข่าว  

   - ตรวจสอบความถูกต้อง และลงข่าว 

   - ประชาสัมพันธ์ ในขา่วแก้วเจ้าจอม 

ของมหาวิทยาลัย และสื่ออื่นๆ อาทิ 

หนังสือพมิพ ์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  

ควำมเสี่ยง 

ยังมีขอ้ผิดพลาดจากการ

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 

ปัจจัยเสี่ยง 

มคี าผิดจากการเขียนขา่ว 

ตรวจทานรายละเอยีด

ของขา่วให้รอบคอบ 

และมีการสอบทาน 

อีกครัง้ภายใน 1 

ชั่วโมง 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกครัง้ท่ีมีการเขียน

ข่าว 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

- 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

นักศกึษา/ภายใน-

ภายนอก 

- มกีารจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

รับสมัครนักศกึษา ประกาศขา่วสาร 

การรับสมัครนักศกึษา ลงสื่อต่างๆ อาท ิ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสอืพิมพ ์ 

แก้วเจ้าจอม อินเตอร์เน็ต facebook โดยมี

การก าหนดให้ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

นักศกึษาในทุกภาคการศึกษา 

- - - - 

 จัดท าสรุปรายงาน

ประจ าป ี

- มกีารจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าป ี

ของบัณฑิตวทิยาลัย โดยการประสานงาน

จากฝา่ยตา่ง ๆ อาท ิข้อมูลบุคลากร ข้อมูล

นักศกึษา หลักสูตร ฯลฯ และรปูกิจกรรม 

โครงการตา่ง ๆ ตรวจสอบความถูกต้อง

ของขอ้มูลตา่ง จากฝา่ยตา่ง ๆ ของบัณฑิต

วทิยาลัย รวมไปถึงการตรวจสอบความ

ถูกต้อง โดยผู้บริหารของบัณฑิตวทิยาลัย 

- - - - 

ออกบูธ - มกีารประชาสัมพันธ์ออกบูธประชา

สัมพันธ์ โดยการจัดเตรียมเอกสาร โบชัว 

ไวนวิ จัดสถานที่ มีการประเมิน 

ความพงึพอใจจากผู้เข้าร่วมชมบูธ 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

ประกาศขา่วสาร - มกีารประกาศขา่วสารของบัณฑิต

วทิยาลัยให้เป็นปัจจุบัน โดยการตดิบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ประกาศลง e-office เว็บ

ไชต์ เพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยการตรวจสอบ

จากฝา่ยประชาสัมพันธ์ของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 

- - - - 

งำนพัฒนำนักศกึษำ 

 

วัตถุประสงค ์

   เพื่อให้การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษามี

ประสิทธิภาพเพิ่ม 

มากขึ้น 

จัดท าแผนพัฒนา

นักศกึษาประจ าป ี

- มกีารก าหนดแผนพัฒนากจิกรรม

นักศกึษาประจ าปโีดยมีการประชุม

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศกึษา

ประจ าป ีเพื่อน ามาวางแผนในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ 

ควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/โครงการไมม่ี

ความตอ่เนื่องจากปีท่ี

ผ่านมา 

ปัจจัยเสี่ยง 

แผนพัฒนานักศกึษาไมม่ี

ความตอ่เนื่องกัน 

ด าเนนิกิจกรรม

ตอ่เนื่องในปีถัดไปโดย

การน าผลประเมิน

กิจกรรมไปพัฒนา

กิจกรรม/โครงการใน

ครัง้ตอ่ไป 

ก ำหนดเสร็จ 

1 ตุลาคม 2557 – 

30 กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา 

 

- 

การจัดโครงการตาม

แผนพัฒนานักศกึษา 

- มกีารจัดโครงการพัฒนานักศกึษาตาม

แผนและท าการประเมินผลโครงการเพื่อ

น าไปปรับปรุงกิจกรรมโครงการฯ ต่อไป 

- - - - 

ถ่ายภาพกิจกรรม/

โครงการฯ 

- มกีารวางแผนถ่ายภาพกจิกรรม/

โครงการ และรวบรวมภาพถ่ายตาม

กิจกรรมตา่งๆ  

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

รวบรวมขอ้มูลหลักฐาน

ในการตรวจประกัน

คุณภาพ 

- มกีารรวบรวมหลักฐานตามตัวช้ีวัดการ

ตรวจประกันคุณภาพ แยกหลกัฐานตาม

ตัวช้ีวัดในส่วนขององคป์ระกอบท่ี 3 การ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษา และตรวจสอบ

หลักฐานจากฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพและผู้บริหาร 

- - - - 

งำนจดักจิกรรมท ำนุ

บ ำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดกิจกรรม

ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึน้ 

จัดท าแผนกจิกรรมดา้น

ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- มกีารก าหนดแผนกิจกรรมดา้นท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด 

กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม เพื่อน ามาวางแผนในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

- - - - 

การจัดโครงการ 

ตามแผนแผนกิจกรรม

ด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- มกีารจัดโครงการตามแผนกจิกรรมดา้น

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน

และท าการประเมินผลโครงการเพื่อน าไป

ปรับปรุงกิจกรรมโครงการฯต่อไป 

 

 

 

- - - - 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

 

 

(2) 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

 

(3) 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

(4) 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมำยเหต ุ

 

 

(7) 

รวบรวมขอ้มูลหลักฐาน

ในการตรวจประกัน

คุณภาพ 

- มกีารรวบรวมหลักฐานตามตัวช้ีวัดการ

ตรวจประกันคุณภาพ แยกหลกัฐานตาม

ตัวช้ีวัดในส่วนขององคป์ระกอบท่ี 7 การ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

ตรวจสอบหลักฐานจากฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพและผู้บริหาร 

- - - - 
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ส่วนงำน/ฝ่ำยประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบณัฑิตวิทยำลัย 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตลุำคม  พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 

 

กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

(3) 

 

 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

(4) 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

(5) 

 

 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมำยเหต ุ

(7) 

 

 

งำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

บัณฑิตวิทยำลัย 

 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อใหก้ารจัดท า

เอกสารการประชุมแล้ว

เสร็จ สามารถสง่ให้

คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อน

วันจัดประชุมอยา่งน้อย 5 

วัน 

   2 .เพื่อให้การนัดหมาย

คณะกรรมการครบองค์

ประชุม สามารถด าเนนิการ

จัดท าแผนก าหนดการ

จัดส่งเอกสารการประชุม

ให้คณะกรรมการ 

- มกีารจัดท าแผนก าหนดการจดัส่งเอกสาร

การประชุมให้คณะกรรมการแตย่ังมกีาร

จัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ

ล่าชา้ 

ควำมเสี่ยง 

การด าเนนิการไมเ่ป็นไป

ตามแผน 

ปัจจัยเสี่ยง 

     1) มผีู้ขอสง่วาระเขา้ท่ี

ประชุมด่วน ท าให้ปิดเล่ม

วาระการประชุม 

1) แจ้งก าหนดการส่ง

วาระการประชุมแก่

ผู้เกี่ยวข้องล่วงหนา้ 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกสัปดาห์ท่ี 2 ของ

เดอืน 

ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าส านักงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย 

 

     2) ส่งเอกสารการ

ประชุมไมทั่นตามก าหนด 

   2) ควรด าเนนิการ

ตามแผนก าหนดการ

จัดส่งเอกสารการ

ประชุมโดยเครง่ครัด 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกสัปดาห์ท่ี 3 ของ

เดอืน 

ผู้รบัผดิชอบ 

หัวหน้าส านักงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย 
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กระบวนกำรปฏบิัตงิำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนทีป่ระเมิน 

และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม (1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุม 

(3) 

 

 

ควำมเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

(4) 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุม 

(5) 

 

 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 

 

หมำยเหต ุ

(7) 

 

 

จัดประชมุได้   

   3. เพื่อให้การพิมพว์าระ

การประชุม/เอกสารการ

ประชุม เป็นไปอยา่ง

ถูกต้อง 

ท าหนังสอืเชญิประชุม 

และโทรยนืยันการเข้า

ร่วมประชุมล่วงหนา้

ก่อนวันจัดประชุม 

- การควบคมุท่ีมีอยูม่คีวามเหมาะสม 

 

- -   

มกีารตรวจสอบการ

พมิพว์าระการประชุม/

เอกสารการประชุม 

- มกีารตรวจสอบการพมิพว์าระการ

ประชุม/เอกสารการประชุม โดยผู้บริหาร

แตย่ังพบการพมิพว์าระการประชมุ/เอกสาร

การประชุมไมถ่กูตอ้ง 

ควำมเสี่ยง 

วาระการประชุม/

เอกสารการประชุมไม่

ถูกตอ้ง/คลาดเคลื่อน 

ปัจจัยเสี่ยง 

   1) ขาดความรอบคอบใน

การพมิพว์าระการประชุม

ผิดตก 

ตรวจทานวาระการ

ประชุม/เอกสารการ

ประชุมอยา่งรอบคอบ 

ก ำหนดเสรจ็ 

ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าส านักงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย 

 

 

 

   2) ผู้สง่วาระเขา้ประชุม

มกีารท าเอกสารผิด/

บกพร่อง 

ตรวจสอบวาระ/เอกสาร

ของผู้เกี่ยวข้องก่อนการ

ประชุมทุกคร้ัง หาก

ผิดพลาดให้ด าเนนิการ

ส่งกลับให้แก้ไข ไมรั่บเข้า

วาระการประชุม 

ก ำหนดเสร็จ 

ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าส านักงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย 
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ชื่อผู้รำยงำน  

        (รศ.ดร.ธนสุวิทย ์ทับหิรัญรักษ์) 

                  ต ำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวทิยำลัย 

วันที่ 15 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 
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กำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 

ที ่

(1) 

ควำมเสี่ยง 

(2) 

สำเหตุของควำมเสี่ยงและข้อมูล/หลักฐำนประกอบกำร

ก ำหนดควำมเสี่ยง (3) 

กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑท์ี่ใช้

ในกำร

ประเมนิผล

กระทบ 

(5) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม 

(6) 

โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

ระดับควำม

เสี่ยง 

1 ด้ำนกลยทุธ ์       

 1.1 บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจ 

กลยุทธ์และแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตรให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน TQF 

และสอดคล้องกับจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณ์ปัจจุบัน 

- สรุปหลักสูตรรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พบว่า มีบางสาขาวิชาท่ีไม่ได้ด าเนินการการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

 

I1 2 4 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 1.2 บัณฑติวทิยาลัยยังไม่มีการจัดท า

แผนการพัฒนาอาจารยใ์นการเข้าสูต่ าแหนง่

ท่ีสูงขึ้น 

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 พบว่า ควรมีการจัดท า

แผนการพัฒนาอาจารยใ์นการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิงาน 

I1 

 

5 3 ความเสี่ยง

สูง 

 1.3 แผนพัฒนาบุคลากรยังไมเ่ชื่อมโยงกับ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 พบว่า ในการจดัท า

แผนพัฒนาบุคลากรควรมกีารวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิงาน 

I1 

 

3 2 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 1.4 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ

ราชการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

งบประมาณ พบวา่ สถานการณ์ในปัจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีโอกาสที่กลยทุธ์/ยุทธศาสตร์จะไมเ่หมาะสม

กับปัจจุบัน 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I1 1 5 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

FM-RM 01 
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ที ่

(1) 

ควำมเสี่ยง 

(2) 

สำเหตุของควำมเสี่ยงและข้อมูล/หลักฐำนประกอบกำร

ก ำหนดควำมเสี่ยง (3) 

กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑท์ี่ใช้

ในกำร

ประเมนิผล

กระทบ 

(5) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม 

(6) 

โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

ระดับควำม

เสี่ยง 

2 ด้ำนกำรปฏิบัตงิำน       

2.1 การสง่วาระการประชุม/เอกสารการ

ประชุม ตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิตวทิยาลัยล่าช้า ไมเ่ป็นไป

ตามแผนท่ีก าหนด 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย พบว่า 

มผีู้สง่วาระเขา้ที่ประชุมด่วน ท าให้ปิดเล่มวาระการประชุมไม่

ทัน และส่งเอกสารการประชุมไมทั่นตามก าหนด 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิการ 

I2 5 1 ความเสีย่ง 

ปานกลาง 

2.2 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

สรุปหลักสูตรรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาต ิพบวา่ 1) การตดิตามการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรขาดการ

ตดิตามและด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง 2) สาขาวิชาไมม่ีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ี สกอ. ก าหนด 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

 

I2 3 4 ความเสี่ยง

สูง 

 2.3 บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ตดิตามทวงถามเงินรายรับ 

- อา้งถึง หนังสอืสญัญาจา้งของบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่เพิ่ง

เข้ามาปฏบัิตงิานในส่วนของการตดิตามทวงถามยอดเงิน

รายรับจรงิ จึงยังไมค่่อยเข้าใจถงึปัญหา และขั้นตอนของการ

ปฏบัิตไิด้ดี จึงควรท าความเขา้ใจและประสานงานกับฝ่าย

การเงินกลางที่ตอ้งการข้อมลูใหเ้ข้าใจตรงกัน 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

 

 

 

I2 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

ความเสี่ยง

น้อย 

 

 

 

 2.4 บุคลากรของสาขายังขาดความ

กระตอืรือร้นในการติดตามทวงถาม

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา เพื่อให้รายรับ 

- หลักฐานการรับช าระของฝ่ายการเงินกลาง พบวา่ ยอด

รายรับไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 4 ความเสี่ยง

สูง 
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ที ่

(1) 

ควำมเสี่ยง 

(2) 

สำเหตุของควำมเสี่ยงและข้อมูล/หลักฐำนประกอบกำร

ก ำหนดควำมเสี่ยง (3) 

กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑท์ี่ใช้

ในกำร

ประเมนิผล

กระทบ 

(5) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม 

(6) 

โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

ระดับควำม

เสี่ยง 

ถูกต้องตรงตามยอดประมาณการ 

 2.5 อาจารย์ผู้สอนยังไมร่ะบุรายละเอียด

ของการบูรณาการงานวจิัยการบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไปพัฒนาการเรียนการสอนในการจัดท า 

มคอ.3 

 

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2556 พบว่า ควรระบุรายละเอยีด

ของการน าผลงานวจิัยไปพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายละเอยีดวิชา 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 4 ความเสี่ยง

สูง 

 2.6 การสง่ตารางเรียนยังไมถู่กต้อง หรอื มี

การสง่ตารางเรียน ล่าช้า ในบางสาขาวิชา 

- บันทึกข้อความ กบศ./1263 เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบ

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2557 พบวา่ มกีารผิดพลาดของ

ตารางเรียน 

 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 2 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 2.7 อาจารย์ผู้สอนสง่ผลการเรียนลา่ชา้ - บันทึกข้อความของสาขาวิชา ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 2 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 2.8 อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชาส่งค่าระดับ

คะแนน I ล่าช้า 

- บันทึกข้อความของสาขาวิชา ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 2 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 2.9 นักศึกษาช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

ล่าช้า 

- บันทึกข้อความของสาขาวิชา ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 4 ความเสี่ยง

สูง 

 2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ ตัวช้ีวัด 1.1.4 ระดับความส าเร็จ

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

 

I2 

 

3 

 

3 

 

ความเสี่ยง 
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ที ่

(1) 

ควำมเสี่ยง 

(2) 

สำเหตุของควำมเสี่ยงและข้อมูล/หลักฐำนประกอบกำร

ก ำหนดควำมเสี่ยง (3) 

กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑท์ี่ใช้

ในกำร

ประเมนิผล

กระทบ 

(5) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม 

(6) 

โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

ระดับควำม

เสี่ยง 

ของการจัดล าดับมหาวิทยาลัย (U-

rankings) 

พ.ศ. 2557 ปานกลาง 

 2.11 ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกไม่

สามารถตพีมิพเ์ผยแพร่ในรอบปีการศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษา  

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2556 และ

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค า

รับรองการปฏบัิติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  

ยังไมม่กีาร

ด าเนนิการ 

I2 3 4 ความเสี่ยง

สูง 

 2.12 คณาจารย์ประจ ามีผลงานวจิัยนอ้ย 1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2557 พบว่า ควรสง่เสริมและผลักดันให้คณาจารย์ท่ียังไม่

มผีลงานวจิัยเข้าร่วมโครงการเพื่อมีผลงานวจิัยเพิ่มมากขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2557 พบว่า ควรสนับสนนุและสร้างแรงจูงใจให้

คณาจารย์ในหนว่ยงานหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอกเพิ่มมาก

ขึน้ 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิงาน 

I2 4 4 ความเสี่ยง

สูง 

 2.13 คณาจารย์ประจ ายังไม่มผีลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ย่ืนจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2557 พบว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฯ 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I2 4 3 ความเสี่ยง

สูง 
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ที ่

(1) 

ควำมเสี่ยง 

(2) 

สำเหตุของควำมเสี่ยงและข้อมูล/หลักฐำนประกอบกำร

ก ำหนดควำมเสี่ยง (3) 

กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑท์ี่ใช้

ในกำร

ประเมนิผล

กระทบ 

(5) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม 

(6) 

โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

ระดับควำม

เสี่ยง 

 2.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์ไม่ทราบ

ความตอ้งการของชุมชนในการจัดโครงการ

บริการวิชาการ 

- การประชุมช้ีแจงการจัดโครงการบริการวิชาการพบวา่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/อาจารย์เข้าร่วมประชุมไม่ครบ 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I2 2 4 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 2.15 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาเสร็จไมเ่ป็นไปตามแผนปฏบัิตงิาน 

- แผนปฏิบัตงิานการประกันคณุภาพฯ พบวา่ มกีาร

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I2 2 3 ความเสีย่ง 

ปานกลาง 

 2.16 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) เสร็จล่าชา้ ไมทั่นการตรวจประเมิน 

- แผนปฏิบัตงิานการประกันคณุภาพฯ พบวา่ มกีารรวบรวม

ข้อมูลตัวบ่งช้ีล่าช้า ข้อมูลมกีารปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I2 1 5 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 2.17 บคุลากรยังตรวจสอบการเขียนขา่วไม่

ละเอยีด รอบคอบ 

- ข่าวท่ีลงประชาสัมพันธ์ในระบบ E-office ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 3 2 ปานกลาง 

 2.18 การจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษายังไม่

ตอ่เนื่อง 

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจ าปกีารศึกษา 2556 และคณะกรรมการ

ตรวจประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค าร้องการปฏบัิติ

ราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

I2 2 3 ปานกลาง 

3 ด้ำนทรพัยำกร (กำรเงิน งบประมำณ 

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำคำร

สถำนที)่ 

 

 

 

 

    

 3.1 การจัดสรรงบประมาณส าหรับ

สนับสนุนการวจิัย 

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2556 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิการ 

I3 2 4 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 
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ที ่

(1) 

ควำมเสี่ยง 

(2) 

สำเหตุของควำมเสี่ยงและข้อมูล/หลักฐำนประกอบกำร

ก ำหนดควำมเสี่ยง (3) 

กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง

ในปัจจุบัน 

(4) 

เกณฑท์ี่ใช้

ในกำร

ประเมนิผล

กระทบ 

(5) 

ระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรควบคุม 

(6) 

โอกำสที่จะ

เกิดขึ้น 
ผลกระทบ 

ระดับควำม

เสี่ยง 

 3.2 กลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ไมม่ี

เว็บไซต์ประจ ากลุ่ม 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2557 พบว่า ควรจัดท าเว็บไซต์ประจ ากลุ่ม KM 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I3 4 2 ความเสี่ยง

น้อย 

 3.3 บัณฑิตวทิยาลัยไมม่รีางวัลพเิศษ

ส าหรับงานวจิัยเพื่อเป็นแรงจูงใจของ

คณาจารย์ในการน าผลงานวจิัยไปตพีมิพ์

เผยแพร่ 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2556 พบว่า ควรมรีางวลั

ผลงานตพีมิพ ์และจัดรางวัลพเิศษยกย่องส าหรับงานวจิัยระดับ

ดีมาก 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิงาน 

I3 4 3 ความเสี่ยงสูง 

4 ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ 

ข้อบังคับ 

      

 4.1 มกีารปฏบัิตติามระเบียบและข้อบังคับ

ล่าช้า 

- มบีางสาขาวชิาท่ีไมป่ฏบัิตติามระเบียบข้อบังคับในการจัดการเรียน

การสอนท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. ไมส่ามารถส่ง มคอ.2 มคอ.3 

มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ. 7 ได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ยังไม่มีการ

ด าเนนิการ 

 

I4 3 3 ความเสี่ยง 

ปานกลาง 

 4.2 เอกสารการเบิกจ่ายของส านักงาน

บัณฑิตวทิยาลัยและสาขาวิชามคีวาม

ผิดพลาดบ่อยคร้ัง 

- การสง่เอกสาร/เร่ืองแก้ไข กลบัมา 

บัณฑิตวทิยาลัย ประจ าปงีบประมาณ 2557 

ยังไม่มีการ 

ด าเนนิการ 

I4 4 3 ความเสี่ยง 

สูง 
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กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง (1) กลยุทธท์ี่ใช้จัดกำรกับควำมเสี่ยง (2) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(3) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับ

ดูแล (5) 

1.ดำ้นกลยุทธ ์     

1.1 บัณฑิตวทิยาลัยยังไม่มีการจดัท าแผนการพัฒนา

อาจารย์ในการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

จัดท าแผนพัฒนาอาจารย ์(บุคลากรสายวิชาการ)

ผลักดันเพื่อให้เข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการ 

 

3. ด าเนนิการจัดประชุมสือ่สาร 

ชี้แจง ให้ความรู้ และประโยชนท่ี์

ได้รับเมื่อเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

4. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร

สายวชิาการเข้ารับการอบรมและ

เขียนผลงานวิชาการ 

3. ตดิตาม ประเมินผล 

1 ต.ค.57 - 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

/รองคณบดีบัณฑิต

วทิยาลัยฝ่ายบริหาร 

2.ดำ้นกำรปฏิบัตงิำน     

2.1 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนนิงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ประชุม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการ

ด าเนนิงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

1. ด าเนินการประชุม 

2. ติดตามผลหลังการอบรม 

1 ต.ค.57 - 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายมาตรฐาน

หลักสูตรฯ/รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2.2 บุคลากรของสาขายังขาดความกระตือรือร้นในการ

ตดิตามทวงถามค่าธรรมเนยีมการศึกษา เพื่อให้รายรับ 

ถูกต้องตรงตามยอดประมาณการ 

ประชุม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการ 

และวิธีการ และจัดท าแนวปฏบัิตใินการติดตาม

ทวงถามการช าระเงนิค่าธรรมเนยีม 

1. ทดสอบความเข้าใจก่อนการ

อบรมขัน้ตอน และกระบวนการ 

2. ด าเนินการประชุม 

3. ติดตามผลหลังการอบรม

เกี่ยวกับการรับช าระค่าธรรมเนียม

ของนักศกึษาแตล่ะสาขา 

1 ต.ค.57 - 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายการเงินและพัสด/ุ

รองคณบดีบัณฑิต

วทิยาลัยฝ่ายบริหาร 

FM-RM 02 
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ควำมเสี่ยง (1) กลยุทธท์ี่ใช้จัดกำรกับควำมเสี่ยง (2) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(3) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับ

ดูแล (5) 

2.3 อาจารย์ผู้สอนยังไม่ระบุรายละเอียดของการบูรณา

การงานวจิัยการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมไปพัฒนาการเรียนการสอนในการจัดท า 

มคอ.3 

มกีารอบรมการจัดท ารายละเอยีดรายวชิา มคอ.3 ด าเนนิการอบรมการจัดท า

รายละเอยีดรายวชิา มคอ.3 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล/รองคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยฝ่าย

วชิาการ 

2.4 นักศกึษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนลา่ชา้ 1. ส่งประกาศกจิกรรมวชิาการบัณฑิตวทิยาลัยให้

สาขาวิชาทุกภาคเรียน 

2. แจ้งก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

ก่อนสิน้สุดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน 2 

สัปดาห์ 

1. ด าเนนิการส่งประกาศกจิกรรม

วชิาการบัณฑิตวทิยาลัยให้

สาขาวิชาทุกภาคเรียน 

2. ท าบันทึกข้อความแจ้ง

ก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียน

เรียน ก่อนสิน้สุดการช าระเงนิ

ค่าลงทะเบียนเรียน 2 สัปดาห์ 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

ฝ่ายทะเบียนและ

วัดผล/รองคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยฝ่าย

วชิาการ 

 

2.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่สามารถ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปีการศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา  

ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปีการศกึษาส าเร็จการศกึษา 

1. จัดอบรมนักศึกษาระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก เร่ือง แนว

ทางการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

2. ยกระดับคุณภาพวารสาร

บัณฑิตศกึษา ให้เข้าสูฐ่าน TCI 

1 ต.ค.57-

30 ก.ย.58 

ฝ่ายมาตรฐาน

วทิยานพินธ์/ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

2.6 คณาจารย์ประจ ามีผลงานวจิัยนอ้ย ส่งเสริมและผลักดันใหค้ณาจารย์มีผลงานวิจัย 1. สนับสนุนอาจารย์ท่ียังไมม่ี

ผลงานวจิัยให้เข้าร่วมโครงการ

อบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

งานวจิัย 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวจิัยจาก 

1 ต.ค. 57- 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ/รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ 
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ควำมเสี่ยง (1) กลยุทธท์ี่ใช้จัดกำรกับควำมเสี่ยง (2) 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

(3) 

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ำกับ

ดูแล (5) 

  ภายนอกให้อาจารย์ขอทุนจาก

ภายนอกมากขึน้ภายนอกมากขึน้ 

  

2.7 คณาจารย์ประจ ายังไม่มีผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้ย่ืนจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

1. ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรให้กับ

อาจารย์ 

2. สนับสนุนอาจารยใ์ห้เข้าอบรม

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตร 

1 ต.ค. 57- 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ/รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ 

3.ดำ้นทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ อำคำรสถำนที)่ 

    

3.1 บัณฑิตวทิยาลัยไมม่รีางวัลพเิศษส าหรับงานวจิัยเพื่อ

เป็นแรงจูงใจของคณาจารย์ในการน าผลงานวจิัยไปตพีมิพ์

เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์รางวัลส าหรับงานวจิัย 1. ใชป้ระกาศรางวัลพเิศษส าหรับ

อาจารยท่ี์ได้รับรางวัลงานวจิัยระดับดี

มากของมหาวทิยาลัย 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ  

เชน่ website Facebook กลุ่ม KM เป็นตน้ 

1 ต.ค. 57- 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ/รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ 

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ     

4.1 เอกสารการเบิกจ่ายของส านักงานบัณฑิตวทิยาลัย

และสาขาวิชามีความผิดพลาดบอ่ยครัง้ 

ประชุม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัเอกสารการ

เบิกจ่ายท่ีถูกต้อง 

1. นัดหมายสาขาวิชาและ

ผู้เกี่ยวข้องประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเบิกจ่าย 

2. ด าเนินการประชุม 

3. ติดตามผลหลังการอบรม 

1 ต.ค. 57- 

30 ก.ย. 58 

ฝ่ายการเงินและพัสด/ุ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริหาร 
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คาํสั敵污งบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสนัุนทา

ท敵ี污      ๒๓๕.๒/๒๕๕๗
เร敵ื污อง   แตง่ตั‽℠งคณะกรรมการบรหิารความเส敵ี污ยงและการวางระบบ
ควบคมุภายในบณัฑติวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

___________________________

                      ตามขอ้กาํหนดของระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่
ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๕ และขอ้ ๖
กาํหนดใหส้ว่นราชการดาํเนนิการวางระบบควบคมุภายในพรอ้มประเมนิผล
การควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ อยา่งนอ้ย
ปีละ ๑ ครั‽℠ง รวมทั‽℠งเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในท敵ี污วา่ดว้ยเร敵ื污อง
ระบบบรหิารความเส敵ี污ยง กาํหนดใหม้หาวทิยาลยัตอ้งมกีารบรหิารปัจจัยและ
การควบคมุกจิกรรม รวมทั‽℠งกระบวนการดาํเนนิงานตา่ง ๆ เพ敵ื污อลดมลูเหตขุอง
แตล่ะโอกาสท敵ี污มหาวทิยาลยัจะเกดิความเสยีหายหรอืขาดประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลใหร้ะดบัของความเส敵ี污ยงและขนาดของความเสยีหายท敵ี污อาจจะเกดิ
ข‽ึ℠นใหอ้ยู่ในระดบัท敵ี污มหาวทิยาลยัยอมรับได ้โดยสาํนักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาไดก้าํหนดใหส้ถาบนัอดุมศกึษาจัดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาํสถาบนัอดุมศกึษาข‽ึ℠น โดยมหีนา้ท敵ี污และความรับผดิชอบในการตดิตาม
ใหม้รีะบบการตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการบรหิารความเส敵ี污ยง

                      เพ敵ื污อใหก้ารวางระบบการบรหิารความเส敵ี污ยงและควบคมุภายใน
ของบณัฑติวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมรีะบบ และบรรลเุปา้หมายท敵ี污กาํหนดไว ้จงึ
ขอแตง่ตั‽℠งคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปน‽ี℠

                      ๑. คณบดบีณัฑติวทิยาลยั                             ประธานกรรมการ
                      ๒. รองคณบดฝี่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ      รองประธาน
กรรมการ
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                      ๓. รองคณบดฝี่ายบรหิาร                             กรรมการ
                      ๔. รองคณบดฝี่ายวชิาการ                            กรรมการ
                      ๕. รองคณบดฝี่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ           กรรมการ
                      ๖. นางสาวกนษิฐา กฤตภคะ                          กรรมการ
                      ๗. นายธวชัภพูสิฐิ ภทัรดาภา                          กรรมการ
                      ๘. นางสาวจริะวด ีหาญฤทธา                         กรรมการ
                      ๙. นางสาวสวุรรณ ีปญุสริ ิ                            กรรมการ
                      ๑๐. นางชตุมิา ม敵ิ污งขวญัสกลุ                            กรรมการ
                      ๑๑. นางรุ้งเพชร วอ่งเจรญิพร                         กรรมการ
                      ๑๒. นางสาวณชิกานต ์เพชรปานกนั                  กรรมการ
                      ๑๓. นางสาวณัฐกฤตา ทองขดั                         กรรมการ
                      ๑๔. นายวราพงษ ์ทา่ขนนุ                             กรรมการ
                      ๑๕. นางสาวเกษรา ตรไีพชยนตศ์กัด邐ิ邐                  กรรมการและ
เลขานกุาร
                      ๑๖. นายวรเทพ นาควงศ ์                             กรรมการและผู้
ชว่ยเลขานกุาร

                      ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเส飼ี�ยงและควบคมุภายใน
มหีนา้ท飼ี�ดงัน諼ี�
                      ๑. กาํหนดนโยบายการบรหิารความเส敵ี污ยงของบณัฑติวทิยาลยั
                      ๒. ใหค้วามเหน็ชอบแผนบรหิารความเส敵ี污ยงของบณัฑติ
วทิยาลยั
                      ๓. กาํกบั และตดิตามการบรหิารความเส敵ี污ยงของบณัฑติ
วทิยาลยั
                      ๔. ใหค้าํปรกึษา และขอ้เสนอแนะในการบรหิารความเส敵ี污ยงของ
บณัฑติวทิยาลยั
                      ๕. รวบรวม วเิคราะห ์และประเมนิความเส敵ี污ยงของบณัฑติ
วทิยาลยั
                      ๖. จัดทาํแผนบรหิารความเส敵ี污ยงของบณัฑติวทิยาลยั เสนอตอ่ผู้
บรหิารระดบัสงู เพ敵ื污อใหค้วามเหน็ชอบ
                      ๗. จัดทาํรายงานความกา้วหนา้ผลการดาํเนนิงานของการ
บรหิารความเส敵ี污ยงใหผู้้บรหิารไดรั้บทราบ
                      ๘. จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนบรหิารความเส敵ี污ยง
เสนอตอ่ผู้บรหิารระดบัสงูอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั‽℠ง



12/12/2557 แตง่ตั‽℠งคณะกรรมการบรหิารความเส敵ี污ยงและการวางระบบควบคมุภายในบณัฑติวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วนัท敵ี污 20 พฤศจกิายน 2557

http://eoffice.ssru.ac.th/VDRiQMlc/bSiCv612/DVIEWbnpMUvJP0cqLxkmoxnmi20141212112334.xml 3/3

                      ทั‽℠งน‽ี℠ ตั‽℠งแตบ่ดัน‽ี℠เป็นตน้ไป

 

   สั敵污ง ณ  วนัท敵ี污   ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗

 
(รศ.ดร.ธนสวุทิย ์ทบัหรัิญรักษ)์

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั
20พ.ย.57  เวลา 17:16:48  NonPKI Server Sign

Signature Code : QQBDADcAOQAzADgAMgBD
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง   นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

___________________________

                      เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามข้อ
กําหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๖ โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับของความเส่ียง
และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ีบัณฑิตวิทยาลัยยอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้า
หมายของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้ประสบผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้ และเป็นการ
ส่งเสริมให้บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ดังน้ี 

                      ๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นการดําเนินการที่สําคัญของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 
                      ๒. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
                      ๓. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่
ต้องปฏิบัติตามปกติ 
                      ๔. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในเพ่ือให้เปิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 
                      ๕. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอย่าง
เหมาะสมสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
                       

  

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

(รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

24 ต.ค. 57  เวลา 15:26:31  Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQA0A-EQAMg-A0AEE-ANAA0
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