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ค ำน ำ 

 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่  5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงาน

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

บัณฑติวิทยาลัยหวังวา่แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัย

ให้มกีารบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหริัญรักษ์) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”ด ำเนินงำนตำมแผน

บริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง” และ

ตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทาง 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  และเพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง 

รายละเอียดดังนี ้
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ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  

1.1 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 

2. มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ร่วมกับฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัย

เป็นประจ าทุกเดือน 

1.2 การรับเข้าของนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ

นักศกึษา 

1. ให้สาขาวิชาทบทวนแผนการรับนักศกึษาให้เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน 

2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

3. วางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

2.1 บุคลากรมีทักษะด้านการใช้

ภาษาอังกฤษไม่พร้อมตอ่การ

ปฏิบัติงาน 

1. สง่เสริมให้บุคลากรใชโ้ปรแกรม SPEEXX ในการพัฒนาภาษา 

2. สง่บุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ 

3. ติดตามผลการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร 

2.2 พัสดุหรอืครุภัณฑส์ูญหาย 1. ตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ ์ณ สิน้ปีงบประมาณ ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

2. มีการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุโดยให้ผ่านหัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไปทุกครั้ง 

3. มีการควบคุมการขนย้าย/ยืมครุภัณฑ์โดยให้ผ่านหัวหน้างาน

บริหารงานทั่วไปทุกครั้ง 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย ขั้นตอนที่ 1 การปฏิบัติก่อนเกิดเพลิงไหม้ ประกอบด้วย จัดท า 

แผนการตรวจตรา แผนการจัดท าระบบส ารองขอ้มูลและเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ และแผนการรณรงค์ป้องกัน ตรวจสอบอุปกรณ์

ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ปฏิบัติตาม

แผนการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย จัดท า

แผนการบรรเทาทุกข์ แผนการฟื้นฟูบูรณะ 
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ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

3.2 ขอ้มูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สูญหาย 

1. จัดท าแผนการจัดท าระบบส ารองขอ้มูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ส ารองขอ้มูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุก 3 เดือน 

3. ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุก 6 เดือน 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การลักลอกวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา 

1. ลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมอืทางวิชาการเรื่อง  

"การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม 

อักขราวิสุทธิ์" กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. จัดอบรมให้ความรูใ้นการใชโ้ปรแกรมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

3. เริ่มใชโ้ปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ กับนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

 

บัณฑติวิทยาลัยได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 

จ านวน 16 กระบวนการปฏิบัติงาน และมีงานภายใต้กระบวนการ 32 งาน  รายละเอียดดังนี้ 

กระบวนกำร งำน 
จ ำนวนกิจกรรม

ควบคุมมำตรฐำน 

1. กระบวนการบริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น 

1.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

1.2 งานบริการศูนย์เรยีนรู้สู่ชุมชน 

7 

6 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย 2.1 งานพัฒนานักวิจัย 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

4 

4 

3. กระบวนการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

3.1 งานจัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

9 

4. กระบวนการการจัดการเรียน

การสอน 

4.1 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

4.2 งานจัดท าแผนรับนักศกึษาประจ าปี 

4.3 งานจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

4.4 งานรับสมัครนักศึกษา 

4.5 งานจัดการเรียนการสอน 

4.6 งานประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

9 

5 

4 

1 

5 

4 

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา 5.1 งานพัฒนานักศึกษา 8 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

ความมปีระสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ

และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย

อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี

ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการ

ของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน

การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มาตรา 12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น  

ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และ  

มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูร้ับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนีต้ามเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการ

ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผล

การควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มอืการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้

ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ

วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน บัณฑติวิทยาลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลติบัณฑิตระดับบัณฑติศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สูท่้องถิ่น สรา้งมาตรฐานวิชาชีพครู สง่เสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1.2.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ใหม้ีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซียน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

1.2.4 เสำหลัก (Pillar) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและ

การทักทาย 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

1.2.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A  Association   การเชื่อมโยงประสานงานเครอืข่าย 

D  Devotion   ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 
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1.2.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและธรรมาภบิาล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สิน

ทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา และ

ศษิย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์ขององค์การ  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

มาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
 

1.2.10 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร จ าแนกเป็น 

ระดับปริญญาโท จ านวน 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในแตล่ะระดับการศกึษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (หลักสูตร) 

ปริญญาโท 10 

ปริญญาเอก 6 

รวมทั้งสิ้น 16 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริการการศกึษา 
 

1.2.11 ข้อมูลนักศึกษำ 

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งสิ้น 146 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับ

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

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวมท้ังสิ้น 

2556 243 134 377 

2557 134 12 146 

2558 135 16 151 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริการการศกึษา 
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1.2.12 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 203 คน จ าแนก

ออกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 185 คน และปริญญาเอก จ านวน 18 คน ดัง

ตารางที่ 3 
 

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

2556 32 10 42 

2557 185 18 203 

2558 169 15 184 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

1.2.13 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาจารย์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จ านวนทั้งสิน้ 9 ผลงาน มีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 3 ผลงาน 

คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ั้งหมด ดังตารางที่ 4 
 

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงำน 2556 2557 2558 

จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 3 8 9 

จ านวนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ - 5 3 

รอ้ยละของงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 0 62.5 33.33 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
 

1.2.14 ข้อมูลกำรบริกำรทำงวชิำกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 12 

โครงการ มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ดังตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลการบริการทางวชิาการ 

ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร 2556 2557 2558 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด 7 9 12 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทัง้การเรียน

การสอนและการวิจัย 

7 9 12 

รอ้ยละของโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใชพ้ัฒนาทั้งการ

เรียนการสอนและการวิจยั 

100 100 100 

.  

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายพัฒนางานวจิัย 

 

1.2.15 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑติวิทยาลัยมโีครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น  

12 โครงการ และมีจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมทั้งสิ้น 345 คน  ดังตารางที่ 6 

ตำรำงที่ 6 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 2555 2556 2557 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 3 12 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 176 223 345 
 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายกจิการนักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 
 

1.2.16 ข้อมูลบุคลำกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 73 คน จ าแนกเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ดังตารางที่ 7 
 

ตำรำงที่ 7 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลำกร ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ประจ า) 

ลูกจา้ง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ช่ัวคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- - - - - 38 38 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- - - 10 2 23 35 

รวม - - - 10 2 61 73 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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1.2.17 ข้อมูลงบประมำณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 63,346,600 บาท เป็นเงินนอก

งบประมาณ จ านวน 63,346,600 บาท  ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 41,922,730 บาท เป็น เงิน

นอกงบประมาณ จ านวน 41,922,730 บาท ดังตารางที่ 8 

 

ตำรำงที่ 8 ข้อมูลงบประมาณ  

ปีงบประมำณ 2559 ประมำณกำรรำยรับ ประมำณกำรรำยจ่ำย 

งบประมาณแผน่ดิน - - 

เงินนอกงบประมาณ 63,346,600 41,922,730 

เงินคงคลัง - - 

รวม 63,346,600 41,922,730 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

1.2.18 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

5 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี

รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมนิ 

0.01-1.50 ต้องปรับปรุง

เร่งดว่น 

1.51-2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช ้

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 4 4.57 - 1.59 3.82 ด ี

2 3 5.00 5.00 4.83 4.94 ดีมาก 

3 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5 2 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.68 3.80 3.21 3.83 ด ี

ผลการประเมิน ดีมาก พอใช้ พอใช้ 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 

 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวาง

ระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์

และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

(Good Governance) บัณฑติวิทยาลัย จงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1.  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของ 

บัณฑติวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2.  ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3.  การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็น

ภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4.  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5.  การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการ

อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1) แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1) เพื่อให้ผลการด าเนินงานของบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว้ 

1.1) ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 80 

1.2) เพื่อให้มรีะบบในการตดิตามตรวจสอบผล

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงใหมท่ี่อาจเกิดขึ้น 

1.2) ระดับความส าเร็จของการ

บริหารความเสี่ยง 

ระดับ 5 

1.3) เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถ

หาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 

1.3) ร้อยละของความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงลดลง 

ร้อยละ 100 

2) แผนการควบคุมภายใน 

2.1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงาน

จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2 .1 )  ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินงานตามการควบคุมที่

ก าหนด 

ร้อยละ 50 

 

2.3  ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ บัณฑิตวิทยาลัยประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2559 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

และการวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

29 ต.ค. 58 รับทราบแนวทางการด าเนนิงาน

บริหารความเสี่ยง 

และการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 พ.ย.58 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559  
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

3.จัดท าประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 พ.ย.58 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

4.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง 9 พ.ย.58 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.ปรับปรุงคู่มอืการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 10-11 พ.ย.58 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

6 . จัดท า  ( ร่า ง )  แผนบริหารความ เสี่ ยง  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

12-18 พ.ย.58 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

7.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559  ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร

สูงสุดของหนว่ยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

23 พ.ย.58 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

8.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ให้กับกองนโยบายและแผน 

1 ธ.ค.58 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

9.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  

ต.ค.58-ก.ย.

59 

หนว่ยงานหรือประชาคมได้

รับทราบหรือรับรู้แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามแผน 

10.ด าเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ต.ค.58-ก.ย.

59 

ผลการด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

ขั้นตอนที่ 3 การตดิตามผลการด าเนินงาน 

11.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

  รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 

3,6,9 และ 12 เดอืน 

- รอบ  3 เดอืน  27 ธ.ค.58 

- รอบ  6 เดอืน 28 ม.ีค. 59 

- รอบ  9 เดอืน 27 ม.ิย. 59 

- รอบ 12 เดอืน 26 ก.ย.59 

12.รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผลการ

ด า เนิ นงานตามแผนบริหารความ เสี่ ย ง  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร

หนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อทราบ 

  รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับ

มหาวทิยาลัยและระดับหนว่ยงาน 

ตอ่คณะกรรมการด าเนนิงาน 

รอบ 3,6 และ 9 เดอืน 

- รอบ  3 เดอืน 27 ธ.ค.58 

- รอบ  6 เดอืน 28 ม.ีค. 59 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

- รอบ  9 เดอืน 27 ม.ิย. 59 

13.รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงผลการ

ด า เนิ นงานตามแผนบริหารความ เสี่ ย ง  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ  12 เดอืน ต่อคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา และให้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

26 ก.ย.59 รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

รอบ 12 เดอืน 

14.จัดสง่รายงานผลการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงผล

การด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับกองนโยบายและแผน 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 

3,6,9 และ 12 เดอืน - รอบ  3 เดอืน ศ.30 ธ.ค.58 

- รอบ  6 เดอืน พฤ.31 ม.ีค. 

59 

- รอบ  9 เดอืน พฤ.30 มิ.ย. 

59 

- รอบ 12 เดอืน ศ.30 ก.ย.59 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและน าไปปรับปรงุ 

15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ประชาคม

ทราบ 

28 ก.ย. 59 ประชาคมรับทราบผลการ

ด าเนนิงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2559 

16.น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในปีถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

30 ก.ย. 59 แผนบริหารความเสี่ยงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

2) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนการควบคุมภายใน 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

และการวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

29 ต.ค. 58 รับทราบแนวทางการด าเนนิงาน

บริหารความเสี่ยง 

และการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 พ.ย.58 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559  
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

3.จัดท าประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

5 พ.ย.58 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

4.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

9 พ.ย.58 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.ปรับปรุงคู่มอืการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 10-11 พ.ย.58 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

6 . จัดท า  ( ร่าง )  แผนการควบคุมภายใน ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

12-18 พ.ย.58 (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

7.เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559  ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร

สูงสุดของหนว่ยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

23 พ.ย.58 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

8.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับกองนโยบายและ

แผน 

อ.1 ธ.ค.58 แผนบ ริหารความ เสี่ ย ง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

9.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

ต.ค.58-ก.ย.

59 

หนว่ยงานหรือประชาคมได้

รับทราบหรือรับรู้แผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามแผน 

10.ด าเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ต.ค.58-ก.ย.

59 

ผลการด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

ขั้นตอนที่ 3 การตดิตามผลการด าเนินงาน 

11.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

  รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6, 

และ 12 เดอืน 

- รอบ  6 เดอืน 13 ม.ีค. 59 

- รอบ 12 เดอืน 13 ก.ย.59 

12.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการ

บริหารหนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อทราบ 

  รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6,

และ 12 เดอืน - รอบ  6 เดอืน 13 ม.ีค. 59 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

- รอบ  12 เดอืน 13 ก.ย 59 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ  12 เดือน ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดเพื่อ

พจิารณา และให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

26 ก.ย.59 รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนการวบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

14.จัดสง่รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหก้ับกอง

นโยบายและแผน 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6,

และ 12 เดอืน - รอบ  6 เดอืน 15 ม.ีค. 59 

- รอบ 12 เดอืน 15 ก.ย.59 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและน าไปปรับปรงุ 

15.น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปีถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1 ต.ค. 59 แผนการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

16.  เผยแพร่รายงานการควบคุมภายใน ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ประชาคมทราบ 

1 พ.ย. 59 ประชาคมรับทราบผลการ

ด าเนนิงานตามแผนการควบคุม

ภายใน งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

บัณฑติวิทยาลัยได้ปรับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ให้น าแนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่

ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ สัญญาณบ่งชี้

อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

เป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะหด์ังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของ

บุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็น

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเ์หตุการณภ์ายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด

ไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การ

แก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  หรือเป็น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ก าหนด  

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  

    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน

การเงนิ งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านติิกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้าน

ต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์

ความเสี่ยง อาทิ 

 4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ

การมสี่วนรว่ม 

 4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

 4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

 4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค     

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมนิความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้
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ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล

ตัวเลข หรอืจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา

ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนด

เป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  ได้ก าหนดแนว

ทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดผลกระทบต่อ

การด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง 1.1 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการรว่มกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มผีู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อยกว่า

หรอืเท่ากับ ร้อยละ 75.00 

สูงมาก 5 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

75.01-80.00 

สูง 4 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

และมกีารด าเนินงานตามแผน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

80.01-85.00 

ปานกลาง 3 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

และมกีารด าเนินงานตามแผน 

และมกีารตดิตาม ประเมนิผล 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

85.01-90.00 

น้อย 2 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

และมกีารด าเนินงานตามแผน 

และมกีารตดิตาม ประเมนิผล 

และมกีารน าผลไปปรับปรุงในปี

ถัดไป 

 

 

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

90.01-100.00 

น้อยมาก 1 

  



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑติวทิยาลัย 16 
 

ความเสี่ยง 1.2 การรับเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ

นักศึกษา 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

ลดลง มากกว่า รอ้ยละ 80.01 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

ลดลง รอ้ยละ 80.00-60.01 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

ลดลง รอ้ยละ 60.00-40.01 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

ลดลง รอ้ยละ 40.00-20.01 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

ลดลง น้อยกว่า ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 

  

 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 2.1 บุคลากรมีทักษะด้านการใชภ้าษาอังกฤษไม่พร้อมตอ่การปฏิบัติงาน 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 55-59 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 50-54 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 45-49 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 40-44 

น้อยมาก 1 
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ความเสี่ยง 2.2 พัสดุหรือครุภัณฑส์ูญหาย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

มากกว่า 100,001 บาท 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

100,000-80,001 บาท 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

80,000-50,001  บาท 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

50,000-20,001 บาท 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

น้อยกว่า 20,000 บาท 

น้อยมาก 1 

 

  3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  

 ความเสี่ยง 3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยมีสูง

มาก 

สูงมาก 5 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยมสีูงมาก 

สูงมาก 5 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูง สูง 4 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยมสีูง 

สูง 4 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยปาน

กลาง 

ปานกลาง 3 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยมปีานกลาง 

ปานกลาง 3 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยน้อย น้อย 2 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยมน้ีอย 

น้อย 2 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยน้อย

มาก 

น้อยมาก 1 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยมน้ีอยมาก 

น้อยมาก 1 
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 ความเสี่ยง 3.2 ข้อมูลในเครื่องคอมพวิเตอร์สูญหาย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิด

ความเสียหายมสีูงมาก 

สูงมาก 5 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหาย

ท้ังหมด 

สูงมาก 5 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิด

ความเสียหายมสีูง 

สูง 4 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสียหาย 

รอ้ยละ 99.00-75.01 

สูง 4 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิด

ความเสียหายมปีานกลาง 

ปานกลาง 3 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหาย

รอ้ยละ 75.00-50.01 

ปานกลาง 3 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิด

ความเสียหายมน้ีอย 

น้อย 2 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหาย

รอ้ยละ 50.00-25.01 

น้อย 2 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิด

ความเสียหายมน้ีอยมาก 

น้อยมาก 1 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหาย

น้อยกว่า ร้อยละ 25.00 

น้อยมาก 1 

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การลักลอกวิทยานิพนธ์ของนักศกึษา 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

เกิดขึน้เป็นประจ า สูงมาก 5 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ามาก 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน

กลาง 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดเียี่ยม 

น้อยมาก 1 
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 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก ดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัย

เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับ

ความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่าง

กัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถ

วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดย

อาศัยเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะ

เกิดนัน้มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงาน

ว่ามีระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์

ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า

ก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงที่มผีลตอ่องค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ

เสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความ

เสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความ

เสี่ยงที่มรีะดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตอ่ไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่

เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน 

(5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี 

และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่

อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความ

เสี่ยงทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่

รุนแรงและไม่คุม้ค่าที่จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

ปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลด

ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ

ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม

นี ้เชน่ การหยุดด าเนนิงานหรอืกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล 

ภายนอกหรอืการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 

เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการ

ก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับ

กิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนด

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความ

เสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็น

กิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการ

สื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของ
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หน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การ

ประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่

ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และ

สม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิ สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง บัณฑติวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

(2) 
กลยุทธท์ี่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

(3) 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

   1.1 ขาดระบบและวิธีปฏบัิตงิานแบบบูรณาการ

ร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

 

4 

 

3 

 

12 

 

ความ

เสี่ยงสูง 

 

การลดความ

เสี่ยง 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

2. มีการหารอืหรือก าหนด 

แนวทางการด าเนนิงานในแตล่ะ

ยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง 

3. มีการก ากับตดิตาม และ

ประเมินผลการด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ 

4. มีการรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ต่อ

มหาวทิยาลัยเป็นประจ า 

ทุกเดือน 

 

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

ผู้ก ากับดูแล :  

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

ผูร้ับผดิชอบ :  

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

(2) 
กลยุทธท์ี่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

(3) 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

   1.2 การรับเข้าของนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศกึษา 

4 3 12 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. ให้สาขาวิชาทบทวนแผนการ

รับนักศกึษาให้เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน 

2. เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ 

3. วางแผนการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก 

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

ผู้ก ากับดูแล :  

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน 

   2.1 บุคลากรมทัีกษะดา้นการใชภ้าษาอังกฤษ

ไมพ่ร้อมตอ่การปฏบัิตงิาน 

 

5 

 

2 

 

10 

 

ความ

เสี่ยงสูง 

 

การลดความ

เสี่ยง 

 

1. สง่เสริมให้บุคลากรใช้

โปรแกรม SPEEXX ในการ

พัฒนาภาษา 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

ภาษาอังกฤษ 

3. ติดตามผลการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

 

ผู้ก ากับดูแล :  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

   2.2 พัสดุหรือครุภัณฑ์สูญหาย 5 2 10 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. ตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์  

ณ สิ้นปีงบประมาณ ให้ครบถ้วน

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

ผู้ก ากับดูแล :  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

(2) 
กลยุทธท์ี่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

(3) 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ถูกต้อง 

2. มีการควบคุมการเบิกจ่าย

พัสดุโดยใหผ้่านหัวหนา้งาน

บริหารงานท่ัวไปทุกครัง้ 

3. มีการควบคุมการขนย้าย/ยมื

ครุภัณฑ์โดยใหผ้่านหัวหนา้งาน

บริหารงานท่ัวไปทุกครัง้ 

ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายคลังและพสัด ุ

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

   3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภยั 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

ความ

เสี่ยงสูง 

 

 

การลดความ

เสี่ยง 

 

 

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับ

อัคคภีัย 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย

ได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 

 

 

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

 

 

ผู้ก ากับดูแล :  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

(2) 
กลยุทธท์ี่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

(3) 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

4.ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

   3.2 ข้อมูลในเครื่องคอมพวิเตอร์สูญหาย 4 3 12 ความ

เสี่ยงสูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. จัดท าแผนการจัดท าระบบ

ส ารองข้อมูลและเอกสาร

อเิล็กทรอนิกส์ 

2. ส ารองข้อมูลและเอกสาร

อเิล็กทรอนิกสทุ์ก 3 เดอืน 

3. ตรวจเช็คอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทุก 6 เดอืน 

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

ผู้ก ากับดูแล :  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

   4.1 การลักลอกวิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

 

4 

 

3 

 

12 

 

ความ

เสี่ยงสูง 

 

การลดความ

เสี่ยง 

 

1. ลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมอืทางวิชาการเร่ือง 

"การตรวจสอบการลอกเลียน

งานวรรณกรรมดว้ยโปรแกรม

อักขราวิสุทธ์ิ" กับจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

 

1 ต.ค.58-

30 ก.ย.59 

 

ผู้ก ากับดูแล :  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายบริการการศกึษา 
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ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

(2) 
กลยุทธท์ี่ใช้

จัดการกับ

ความเสี่ยง 

(3) 

แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

2. จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้

โปรแกรมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์และนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

3. เร่ิมใชโ้ปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

กับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 
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ส่วนที่ 4 แผนการควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

กระบวนการ/งาน วัตถุประสงค ์ การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

1. กระบวนการบริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จ านวน 2 งาน   

1.1 งานบริการวชิาการ

แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เพือ่ให้การบรกิารวิชาการ

ตรงตามต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่น 

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคมกบั

มหาวิทยาลัย 

ก.ค.-58 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 

2) มีการส ารวจความต้องการและน าผลการส ารวจความต้องการมาจัดท าแผนการบรกิารวิชาการประจ าป ี ส.ค.-58   

  3) มีแผนการบรกิารวิชาการประจ าปแีละแผนการใชป้ระโยชน์จากการบรกิารวิชาการที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 

ก.ย.-58   

  4) มีการจัดโครงการบรกิารวิชาการตามแผนที่ก าหนดแบบให้เปล่า ต.ค.58-มี.ค.58   

    5) มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการวชิาการลงแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดทกุไตรมาส ต.ค.58-ก.ย.59   

  

  6) มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวิชาการและเสนอใหค้ณะกรรมการ

ประจ าคณะ/วิทยาลัยพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.59   

  

  7) มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการท าแผนบริการ

วิชาการในปีถัดไป 

ก.ย.-59   

1.2 งานบริการศูนย์เรียนรู้

สู่ชุมชน 

  

เพื่อเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ในแหล่งเรียนรู้ 

1) มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการวา่ต้องการให้เพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ด้านใดในแหล่งเรียนรู้ ต.ค.-58 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 

  

2) มีการน าผลการส ารวจความต้องการมาก าหนดองคค์วามรู้และจัดท าโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้

ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ต.ค.-58 

    3) มีการจัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ชุมชน ต.ค.-ธ.ค.58   

    4) มีการรายงานและสรุปผลจ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ที่มกีารเพิ่มขึน้ลงในแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัย

ก าหนด 

ต.ค.-ธ.ค.58   

    5) มีการประชาสัมพันธก์ารให้บรกิารแหลง่เรียนรู้และน าฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่

ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พ.ย.-ธ.ค.58   

    6) มีการน าองค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัย ม.ค.-ก.พ.59   
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แล้วเสร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จ านวน 2 งาน       

2.1 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และนักวิจัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย 

1) มีแผนปฏบิัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย ก.ย.-58 ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 2) มีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามแผนที่ก าหนด ต.ค.58-ก.ย.59 

3) มีอาจารย์ประจ าของหน่วยงานที่เข้ารับการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย     

4) มีการรายงานและสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาลงในแบบฟอรม์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด     

2.2 งานเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้อาจารย์มีการตีพมิพ์

และเผยแพร่ผลงานวิจัย

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1) มีการจัดโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ ต.ค.58-ก.ย.59   

2) มีการประชาสัมพันธแ์หลง่เวทกีารน าเสนอและวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ     

3) มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติหรือเป็นเจ้าภาพรว่มกบัหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย     

4) มีการรายงานและสรุปผลการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของอาจารย์ลงใน

แบบฟอร์มของมหาวทิยาลัยทุกเดือน 

    

3. กระบวนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม จ านวน 1 งาน   

3.1 งานจัดโครงการ

ตามแผนท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบ

และกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกัน

คุณภาพ 

1) มีคณะกรรมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค.-58 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา และ

ศิลปวัฒนธรรม  2) มีการก าหนดวัตถุประสงคข์องแผนและก าหนดตัวบง่ชีค้วามส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน   

  3) มีการจัดแผนปฏบิัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมที่ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละตัวชี้วดัของโครงการ

และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

    

  4) มีการติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทุกเดือน ส.ค.58-ก.ค.59   

  5) มีการเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมให้ประชาคมทราบ     

  

  6) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคแ์ละตัวชี้วดัของโครงการทกุโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ

งานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ก.ค.-59   

  

  7) มีการรายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารทุก

ไตรมาส 

ต.ค.58, ม.ค.59 

เม.ย.59, ก.ค. 59  
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  8) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัตกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ก.ค.-59   

    9) มีการน าผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง ก.ค.-59   

4. กระบวนการการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 งาน   

4.1 งานพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

 เพื่อให้หลักสตูรเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและได้รับการ

รับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

1) มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน ามาพัฒนาหลกัสูตร ต.ค. 58-ก.ย. 59 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 2) มีวเิคราะหค์วามสอดคล้องของหลกัสูตรที่จะด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง   

3) มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร     

4) มีการจัดวิพากษห์ลักสูตร     

5) มีหลกัสูตรที่ได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย     

  6) มีการจัดสง่ให้กองบรกิารการศึกษาตรวจสอบรูปแบบ     

    7) มีการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ     

    8) มีการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ     

    9) มีการแจง้ สกอ เมื่อหลกัสูตรไปรับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 30 วัน     

4.2 งานจัดท าแผนรับ

นักศึกษาประจ าป ี

เพื่อคาดการณ์การรับ

นักศึกษาให้เหมาะสมกบั

อาจารย์ผู้สอนและ 

1) มีการส ารวจความต้องการของรับนักศึกษาจากสาขาวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตรที่ได้รับการอนุมัต ิ ก.ย.- ต.ค. 58 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา   2) วิเคราะห์จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู่ให้สอดคล้องกับอาจารย์และทรัพยากรที่มี   

3) มีแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ     

  ทรัพยากรที่มี 4)  มีแผนการรับนักศึกษาที่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย     

    5) มีแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย     

4.3 งานจัดท าแผนการ

เรียนตลอดหลักสูตร 

    1) เพื่อให้การจัด

แผนการเรียนตลอด

หลักสูตรระดับปรญิญา

ตรี/บัณฑิตศกึษาเป็นไป

ตามระเบียบที่

1)  สาขาวิชาจดัท าแผนการเรียนตลอดหลักสตูรตามแบบฟอรม์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด พ.ย.-ธ.ค. 58 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา  2)  มีการตรวจสอบรายวิชาตรงตามโครงสรา้งของหลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชาก าหนด   

3)  มีการเสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้หัวหน้าสาขาวิชาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี/

ผู้อ านวยการลงนามรับรองแผนการเรียน 

    

  4)  มีจัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสตูรให้กองบรกิารการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน     
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มหาวิทยาลัยก าหนด  
  

  

   2) เพื่อให้มีแผนการ

เรียนตรงตามโครงสรา้ง

หลักสูตรและค าอธบิาย

รายวิชาของแต่ละสาขา 

 

    

4.4 งานรับสมคัร

นักศึกษา 

เพื่อให้การรับสมัคร

นักศึกษาเปน็ไปตาม

แผนการรับที่ก าหนด 

1) มีการสอบปฏิบัติหรือสอบสมัภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1  

    รอบที่ 1 มี.ค.-เม.ย. 59 

    รอบที่ 2 พ.ค.-ม.ิย. 59 

ภาคเรียนที่ 2 ต.ค.-ธ.ต. 59 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา  

4.5 งานจัดการเรียน

การสอน 

เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนมีคุณภาพ 

1) มีการจัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน กอ่นเปดิภาคเรียน 3 วัน ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา  2) มีเอกสารประกอบการสอนครบทกุรายวิชา 

    3) มีการสอนตามแผนที่ก าหนด   

    4) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด     

    5) มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน หลังปิดภาคเรียน 30 วัน   

4.6 งานประเมินผล

การสอนของอาจารย์ 

เพื่อให้ผลการประเมิน

อาจารย์มีความถูกต้อง

และครบถ้วนทุกรายวิชา 

1) มีการตรวจสอบข้อมลูจ านวนการลงทะเบียนและจ านวนนกัศึกษาที่เข้าประเมินให้เป็นไปตามที่ก าหนด  ภาคเรียนที่ 1 ต.ค. 58 

ภาคเรียนที่ 2 ก.พ. 59 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา  

2) มีผลการประเมินอาจารย์ในระบบงานทะเบียนและประมวลผล ครบทกุรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 58 

ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 59 

3) มีการสรุปคะแนนประเมินรายหลกัสูตร  ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 58 

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.59 

  

4) มีการสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ตามรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน/สาขา/คณะ เสนอต่อผู้บริหาร  
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5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 งาน       

5.1 งานพัฒนานักศกึษา เพื่อส่งเสรมิให้นกัศึกษา

ได้รับการพัฒนาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค ์

1) มีนักศกึษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน มิ.ย.-ก.ค. 58 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา และ

ศิลปวัฒนธรรม  

2) มีแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 ดา้น   

3) แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

ส.ค.-58   

    4) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพแกน่ักศึกษา ส.ค. 58- ก.ค. 59   

    5) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องโครงการครบทกุข้อ     

    6) มีการน าผลการประเมินของโครงการมาปรับปรุง     

    7) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มิ.ย.-59   

    8) มีการน าผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาปรับปรุง ก.ค.-59   

6. กระบวนการพัสดุ จ านวน 3 งาน       

6.1 งานจัดหาพสัด-ุจัดซือ้

จัดจ้าง (โดยวิธีตกลง

ราคา) 

เพื่อให้ได้พัสดุหรืองานจ้าง

ถูกต้อง 

1) มีการเทียบราคาพัสดุที่จะจัดซือ้ จ านวน 2 ร้านค้าขึน้ไป ต.ค. 58-ก.ย. 59 ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

         วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 

         วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  

3) มีการตรวจสอบพัสดุใหถู้กต้องและตรงตามใบสั่งซือ้สั่งจา้ง     

6.2 งานควบคมุพัสด ุ

  

  

เพื่อควบคุม เก็บรักษา

พัสดุให้พร้อมใชง้าน 

  

  

1) มีการส ารวจพัสดุเปน็ประจ าทุกเดอืน ต.ค. 58-ก.ย. 59 ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 2) มีการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสด ุ   

3) มีทะเบียนคมุพัสดุทีถู่กต้องและเปน็ปัจจุบัน   

4) มีการเก็บรักษาพัสดุให้ครบถ้วนถกูต้องตรงตามทะเบียน 
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กระบวนการ/งาน วัตถุประสงค ์ การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

6.3 งานจ าหน่ายพัสด ุ

  

  

  

เพือ่จ าหน่ายพัสดุที่

เสื่อมสภาพ 

  

  

1) มีการส ารวจพัสดุที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใชง้าน ต.ค. 58-ก.ย. 59 

 

 

ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุ 

3) คณะกรรมการการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนออธิการบดี 

4) มีการด าเนินการบันทกึลงจา่ยออกจากทะเบียนควบคมุพัสดุ 

7. กระบวนการการเงิน จ านวน 1 งาน       

7.1 งานเบิกจา่ย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง

ตามระเบียบการเบิกจ่าย  

   - ระเบียบ

กระทรวงการคลงั 

- ระเบียบเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

1) มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 58-ก.ย. 59 ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 2) มีเอกสารประกอบการเบกิจ่ายครบถ้วน   

3) มีบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP   

4) มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ   

5) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย   

8. กระบวนการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน       

8.1 งานจัดท าข่าว

ประชาสัมพันธ ์

  

  

  

  

เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี

ความถกูต้องและรวดเร็ว 

  

  

  

  

1) มีการประสานงานข้อมลูปฏิทินการจัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากรในหน่วยงาน ต.ค.-58 ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งาน

ประชาสัมพันธ์) 

   

  

  

  

2) มีการคัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมีความส าคญัต่อหน่วยงาน ต.ค. 58-ก.ย. 59 

  

  

  

  

3) มีการลงพืน้ที่เพื่อท าข่าวก่อนเวลาเร่ิมกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที 

4) มีการเขียนข่าวตามหลัก 5W 1H 

5) มีการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลทีถู่กต้องกับแหลง่ข่าว 

6) มีการเสนอข่าวต่อผู้บังคบับัญชากอ่นเผยแพร่ 

7) มีการเผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก  
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แล้วเสร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

9. กระบวนการธุรการและสารบรรณ จ านวน 5 งาน   

9.1 งานออกเลขที่รับ

เอกสารภายนอก 

เพื่อให้การรับเอกสาร,

หนังสือราชการถกูต้อง

และทันเวลา 

1) มีการปฏบิัติตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526      ต.ค.58-ก.ย.59 

  

 

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานธุรการ)   

2) มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร  

  9.2 งานออกเลขที่รับ

เอกสารในระบบ e-office 

เพื่อให้การรับเอกสารมี

ความสะดวกและรวดเร็ว 

1) มีการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารก่อนออกเลขที่รับเอกสารทุกคร้ัง 

2) มีการพจิารณาความเร่งด่วนของเอกสาร และออกเลขที่รับเอกสารทุกฉบับ 

  9.3 ร่าง/พิมพ์ หนังสือ

ราชการ/ค าสั่ง 

เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ 

หนังสือราชการถกูต้อง

เป็นไปตามรูปแบบงาน 

สารบรรณ 

1) มีการร่าง/พิมพ์หนังสือใหถู้กต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ 

2) มีการเสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถกูต้อง ต.ค.58-ก.ย.59 

  

    

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานธุรการ)  

  9.4 งานออกเลขที่สง่

เอกสาร ในระบบ e-office 

เพื่อให้หลักฐานในการ

ตรวจสอบและง่ายต่อการ

ค้นหา 

1) มีการปฏบิัติตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526      ต.ค.58-ก.ย.59 

 

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานธุรการ)  

2) มีการลงทะเบียนเพื่อคุมการออกเลขที่ส่งเอกสาร 

3) มีทะเบียนคมุการออกเลขที่ส่งเอกสารที่ถูกต้องและเปน็ปัจจุบัน 

  9.5 งานจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร

เป็นระเบียบ แยกเป็น

หมวดหมู่ สามารถสืบค้น

ได้ง่าย 

1) มีการปฏบิัติตามแนวปฏิบตัิตามระเบียบงานสารบรรณว่าด้วยการจัดเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท ต.ค.58-ก.ย.59 

 

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานธุรการ)  

 
2) มีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกตามประเภท 
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10. กระบวนการจัดประชุม จ านวน 1 งาน  

10.1 งานจัดประชุม 

(คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน) 

1) เพื่อให้การประชุม

ด าเนินไปอย่างราบรื่น และ

มีประสิทธิภาพ  

1) มีแผนการประชุมตลอดทั้งปีและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ต.ค.-58 หัวหน้า

ส านักงาน 

  

2) มีการจัดส่งเอกสารการประชุมใหผู้้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ต.ค.58-ก.ย.59 

  

  

3) มีการประสานกรรมการในการมาประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม 

  4) มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม   

    5) มีการเสนอรายงานการประชุมใหผู้้บังคับบญัชาตรวจสอบ     

    6) มีการแจง้มตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน     

11. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 งาน   

11.1 งานทบทวนกรอบ

อัตราก าลัง 

เพื่อให้มีกรอบอัตราก าลัง

ที่เหมาะสมและตรงตาม

ความต้องการ 

1) มีการทบทวนกรอบอัตราก าลงัปัจจุบัน ต.ค.-58 ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานบุคลากร) 

2) มีการเสนอผลการทบทวนให้ผู้บริหารสูงสุดรับทราบและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย   

   11.2 งานสรรหา

บุคลากร 

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร

เป็นไปตามระเบียบที่

ก าหนด โปรงใส 

ตรวจสอบได ้

  

  

  

1) มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ ต.ค.58-ก.ย.59 

  

  

  

  

  

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานบุคลากร)  

  

  

  

2) มีการเสนอชื่อเพื่อแตง่ตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ 

3) มีการเสนอชื่อเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

  4) มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน 

  5) มีการก าหนดระยะเวลาการรับสมคัรอย่างน้อย 15 วันท าการ 

  6) มีการสง่ผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบรหิารงานบคุคลตามระยะเวลาที่ก าหนดในค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการ 

11.3 งานพัฒนาบคุลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหนง่งานที่เหมาะสม 

1) มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ต.ค.-58 ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานบุคลากร) 

2) มีการน าความต้องการมาจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการอนุมัติจาก

ผู้บริหารระดับสูง 

พ.ย.-58 

3) มีการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต.ค.58-ก.ย.59 
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11.4 งานประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การประเมินการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม  

โปรงใสและตรวจสอบได ้

1) มีหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติราชการและแจ้งใหบุ้คลากรทุกคนทราบ รอบที่ 1 เม.ย. 59 

รอบที่ 2 ต.ค. 59 

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป  

(งานบุคลากร)  

  

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

3) มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบคุลากรใหค้รบทุกคนก่อนการประเมิน 

4) มีการตรวจความถกูต้องของผลการประเมิน 

5) มีการแจง้ผลการประเมินให้บคุลากรทุกคน 

12. กระบวนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ จ านวน 1 งาน   

12.1 งานจัดท าค าขอ

ตั้งงบประมาณ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้

ในการบรหิารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม 

1) มีการจัดท าประมาณการรายรับที่สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา มี.ค.-59 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ  

2) มีการเสนอค าขอตั้งงบประมาณใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯพิจารณาเห็นชอบ ม.ิย.-ก.ค. 59 

3) มีการบันทึกค าขอตัง้งบประมาณในระบบ ERP  ส.ค.-59 

13. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี จ านวน 1 งาน   

13.1 งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติ

การประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมี

ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน

และสามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติได ้

1) มีการรวบรวมปัจจัยภายใน-ภายนอก พร้อมทั้งวิเคราะห์ SWOT  เม.ย.-พ.ค. 59 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ   

  

2) เปิดโอกาสให้บคุลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางองค์กร มิ.ย.-ก.ค. 59 

3) มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและเสนอให้

อธิการบดีพจิารณาอนุมัติ 

ส.ค.-ก.ย. 59 

4) มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีใหบุ้คลากรทราบ ก.ย.-59 

14. กระบวนการตดิตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 งาน   

14.1 งานควบคุมติดตาม

การใชจ้่ายงบประมาณ 

เพื่อให้การเบิกจ่าย

งบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1) มีแผนการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ต.ค.-58 ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 2) มีการควบคุมและก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดในแต่ละไตรมาส ต.ค. 58-ก.ย. 59 

3) มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและทันตามเวลาทีก่ าหนด     

4) มีการรายงานการเบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
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กระบวนการ/งาน วัตถุประสงค ์ การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

เพื่อให้มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ

หน่วยงานที่สอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ 

หน่วยงานจัดการศึกษา   ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ   

1) มีการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนนิงานดา้นประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และได้รับ

ความเหน็ชอบจากผู้บริหารระดับสงูของหน่วยงาน 

ก.ย.-ต.ค. 58 

2) มีการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผดิชอบ

ตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร และระดับหนว่ยงาน  

พ.ย.-ธ.ค. 58   

3) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบคุลากรภายใน

หน่วยงาน 

ม.ค.-มี.ค. 59   

    4) มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสตูรและระดับหน่วยงาน ทุกภาคการศึกษา ต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ม.ค. 59 

พ.ค. 59 

  

    5) มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ที่มี

คุณสมบัติตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

พ.ค.-59   

    6) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผา่นระบบ CHE QA online  18 พ.ค.-15 มิ.ย. 59   

  
  7) มีการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับหลกัสูตร ตามระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 15 มิ.ย.-15 ก.ค. 59   

    8) มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ก.ค.-59   

  

  9) มีการรายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณา 

ก.ค.-59   

  

  10) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พรอ้มบันทึกข้อมลูผา่นระบบ CHE QA 

online  

15-ส.ค.-59   

    11) มีการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 30-ส.ค.-59   

    12) มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ 15-ก.ย.-59   
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กระบวนการ/งาน วัตถุประสงค ์ การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยงาน 

  

  13) มีการน าผลการตรวจประเมินระดับหน่วยงานและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

30-ก.ย.-59   

    14) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวทิยาลัย ผ่านระบบ CHE QA online 30-ก.ย.-59   

16. กระบวนการถ่ายทอด ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ   

16.1 งานติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

  

  

เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพ

และมีผลการปฏบิัติ

ราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

1) มีการน าผลการประเมินการปฏิบัตริาชการในตัวชีว้ัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายของปทีี่ผ่านมามาจัดท าแผน

ปรับปรุง 

ต.ค. -พ.ย. 58 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ   

  

2) เสนอแผนการปรับปรุงในคณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเห็นชอบ พ.ย.-58 

3) มีการก าหนดปฏทิินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ ของหน่วยงาน ต.ค.-58 

4)  มีการกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับบคุคล   

5)  มีการชีแ้จงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   

  6) มีการก ากับติดตามและตรวจสอบความถกูต้องของผลการปฏบิัติราชการให้สอดคล้องกับหลักฐานที่มทีุกเดอืน ต.ค. 58-ก.ย. 59   

  7) มีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการให้มหาวทิยาลัยทราบทุกสิ้นเดือน     

    

8) มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบทุกไตรมาส ธ.ค.58, มี.ค.59 

มิ.ย.59, ก.ย. 59 

  

 

         ................................................... 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ)์

                             ต าแหน่ง คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

          



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 บัณฑติวทิยาลัย 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

  



 

คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่      ๒๓๗/๒๕๕๘

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
___________________________

            บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพ่ือให้การ
ดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ 
๕ และ ข้อ ๖ กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ (ข้อ ๓) กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม น้ัน 
         เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัย ดัง
ต่อไปน้ี 
         คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
         ๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                           ประธานกรรมการ 
         ๒. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร                           กรรมการ 
         ๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ                          กรรมการ 
         ๔. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ         กรรมการ 
         ๕. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษา                 กรรมการ 
         ๖. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
         ๗. นางเกษรา ตรีไพชยนต์ศักด์ิ                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ให้คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเส่ียงความเส่ียงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี ้

๑.       กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดําเนินการบริหารความเสี่ยงของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

๒.       ส่งเสริมสนับสนุน และให้คําปรึกษา แนะนําในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน 

๓.        กํากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
         คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๑.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ      ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ                                               กรรมการ 
๓.  นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา                                               กรรมการ 
๔.  นางสาวสุวรรณี ปุญสิริ                                                  กรรมการ 
๕.  นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด                                               กรรมการ 
๖.  นางสาวจิระวดี หาญฤทธา                                              กรรมการ 
๗.  นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส                                         กรรมการ 



๘.  นางสาวณิชกานต์ เพชรปานกัน                                        กรรมการ 
๙.  นายวรเทพ นาควงศ์                                                     กรรมการ 
๑๐. นายวราพงษ์ ท่าขนุน                                                   กรรมการ 
๑๑. นางชุติมา ม่ิงขวัญสกุล                                                 กรรมการ 
๑๒. นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร                                              กรรมการ 
๑๓. นางสาววิมลภักด์ิ เสืออุดมนันท ์                                      กรรมการ 
๑๔. นายพลกฤษณ์ ชิดชอบ                                                 กรรมการ 
๑๕. นางเกษรา ตรีไพชยนต์ศักด์ิ                                           กรรมการและเลขานุการ 

  
         ให้คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเส่ียง ความเส่ียงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังน้ี        

๑.     ดําเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ง
ผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยและครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน คือ 
ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
และด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  

๒.     ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเส่ียงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเส่ียง 

๓. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน และดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและ
แผนการควบคุมภายใน 

๔.ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

๕. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
๖.รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
๗.นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในปีถัดไป  
  

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ     

  

  

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  (ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
05 พ.ย. 58  เวลา 06:43:07  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQBDA-DMAMA-A0AEM-ARgBG
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

ด้าน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

1. ดา้นกลยทุธ ์

   1.1 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงาน

แบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 บัณฑิตวิทยาลัยมี

ผลการด าเนินงานบรรลุ 

รอ้ยละ 82.05 

มผีู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อยกว่าหรอื

เท่ากับ รอ้ยละ 75.00 

สูงมาก 5 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

75.01-80.00 

สูง 4 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน และมกีารด าเนินงานตาม

แผน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

80.01-85.00 

ปานกลาง 3 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน และมกีารด าเนินงานตาม

แผน และมกีารตดิตาม ประเมนิผล 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

85.01-90.00 

น้อย 2 

มผีู้รับผิดชอบ และมบีทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน และมกีารด าเนินงานตาม

แผน และมกีารตดิตาม ประเมนิผล และมกีาร

น าผลไปปรับปรุงในปีถัดไป 

 

 

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุ ร้อยละ 

90.01-100.00 

น้อยมาก 1 
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ด้าน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

   1.2 การรับเข้าของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาไมเ่ป็นไปตาม

แผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาใหมท่ี่

รับเข้าศึกษามปีริมาณ

ลดลงไม่เป็นไปตามแผนรับ

นักศึกษา  

เกิดขึน้เป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยลดลง 

มากกว่า รอ้ยละ 80.01 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยลดลง 

รอ้ยละ 80.00-60.01 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยลดลง 

รอ้ยละ 60.00-40.01 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยลดลง 

รอ้ยละ 40.00-20.01 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยลดลง 

น้อยกว่า ร้อยละ 20 

น้อยมาก 1 

2. ดา้นการปฏิบัติงาน 

   2.1 บุคลากรมีทักษะด้านการใช้

ภาษาอังกฤษไม่พร้อม ต่อการ

ปฏบัิติงาน 

บุคลากรขาดทักษะการฟัง 

พูด อา่น เขียน ท าให้สอบ

ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ 

เกิดขึน้เป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 55-59 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 50-54 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 45-49 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 บุคลากรไม่สามารถสื่อสาร น้อยมาก 1 
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ด้าน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 40-44 

   2.2 พัสดุหรอืครุภัณฑ์สูญหาย 1. สถานท่ีเก็บพัสดุมีจ ากัด 

2. ความปลอดภัยของ

อาคาร สถานท่ีเก็บพัสดุ

หรอืครุภัณฑ์ 

 

เกิดขึน้เป็นประจ า/เป็นปกติ สูงมาก 5 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

มากกว่า 100,001 บาท 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

100,000-80,001 บาท 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

80,000-50,001  บาท 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ 

50,000-20,001 บาท 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 พัสดุ/ครุภัณฑ์สูญหาย เป็นมูลคา่ น้อย

กว่า 20,000 บาท 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

   3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย อาคารของบัณฑิต

วิทยาลัยอยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง ตอ้งใช้

ก าลังไฟฟ้าสูง 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยมีสูงมาก สูงมาก 5 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยมสีูงมาก 

สูงมาก 5 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูง สูง 4 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยมสีูง 

สูง 4 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยปานกลาง ปานกลาง 3 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยมีปานกลาง 

ปานกลาง 3 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยน้อย น้อย 2 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยมน้ีอย 

น้อย 2 
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ด้าน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยน้อยมาก น้อยมาก 1 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยมน้ีอยมาก 

น้อยมาก 1 

   3.2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

สูญหาย 

มเีหตุการณ์ไฟดับบ่อยครั้ง 

ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์

ในส านักงานเกิดความ

เสยีหายในสว่นของระบบ

การจัดเก็บข้อมูล 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิดความเสียหาย

มสีูงมาก 

สูงมาก 5 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหายท้ังหมด สูงมาก 5 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิดความเสียหาย

มสีูง 

สูง 4 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหาย ร้อย

ละ 99.00-75.01 

สูง 4 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิดความเสียหาย

มปีานกลาง 

ปานกลาง 3 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหายร้อยละ 

75.00-50.01 

ปานกลาง 3 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิดความเสียหาย

มน้ีอย 

น้อย 2 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหายร้อยละ 

50.00-25.01 

น้อย 2 

โอกาสท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเ์กิดความเสียหาย

มน้ีอยมาก 

น้อยมาก 1 ข้อมูลในเครื่องเกิดการเสยีหายน้อย

กว่า รอ้ยละ 25.00 

น้อยมาก 1 

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

   4.1 การลักลอกวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา 

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษามักมีการ

คัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือ

ข้อความจากของผู้อ่ืน 

เกิดขึน้เป็นประจ า สูงมาก 5 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

สว่นใหญ่อยู่ในระดับต่ ามาก 

สูงมาก 5 

มโีอกาสอย่างมากท่ีจะเกิดขึน้ สูง 4 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

สว่นใหญ่อยู่ในระดับต่ า 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้ปานกลาง ปานกลาง 3 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

สว่นใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้นาน ๆ ครั้ง น้อย 2 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา น้อย 2 
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ด้าน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

สว่นใหญ่อยู่ในระดับดี 

มโีอกาสท่ีจะเกิดขึน้น้อยมาก น้อยมาก 1 คุณภาพของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

สว่นใหญ่อยู่ในระดับดเียี่ยม 

น้อยมาก 1 
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ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 
 

ความเสี่ยง (1) 

 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ปัจจุบัน (2) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (3) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้  
ผล 

กระทบ  

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

   1.1 ขาดระบบและวิธีปฏบัิตงิานแบบบูรณาการ

ร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

 

ยังไม่มีการด าเนินงาน 

 

4 

 

3 

 

12 

 

ความเสี่ยงสูง 

   1.2 การรับเข้าของนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาไม่

เป็นไปตามแผนการรับนักศกึษา 

ยังไม่มีการด าเนินงาน 4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน 

   2.1 บุคลากรมทัีกษะดา้นการใชภ้าษาอังกฤษไม่

พร้อมตอ่การปฏบัิตงิาน 

 

ยังไม่มีการด าเนินงาน 

 

5 

 

2 

 

10 

 

ความเสี่ยงสูง 

   2.2 พัสดุหรือครุภัณฑ์สูญหาย มกีารตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อ

รายงานตอ่มหาวิทยาลัยทุกสิน้

ปีงบประมาณ 

5 2 10 ความเสี่ยงสูง 

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

   3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภยั 

 

 

มกีารอบรม และอุปกรณด์ับเพลงิตดิไว้

ตามจุดตา่ง ๆ ภายในอาคาร 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

ความเสี่ยงสูง 

   3.2 ข้อมูลในเครื่องคอมพวิเตอร์สูญหาย ยังไม่มีการด าเนินงาน 4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

   4.1 การลักลอกวิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

 

ยังไม่มีการด าเนินงาน 

 

4 

 

3 

 

12 

 

ความเสี่ยงสูง 
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