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คานา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนัก!ไงความสำคัญของการบริหารความเสียงและ 

การควบคุมภายใน และเพ่ือให้การดำเฉนงานการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในคณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นโปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กำหนดให้ส่วนราชการ 

ดำเน ินการวางระบบควบค ุมภายใน พร ้อมประเม ินผลการควบค ุมภายใน และรายงานต ่อ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการดิกษา 

ภายใน คัวบ่งข้ึท่ี 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียงพื่เป็นผลจาก 

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสียงพื่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม,สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ 

การดำเนินงานตามพันธดิจของคณะและให้ระดับความเสียงลดลงจากเดิม น้ัน

จากหลักการดังกล่าวข้างด้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ทำแผนบริหารความ 

เสียง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่ 

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทท่ี 3 แผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทท่ี 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังว่าแผนบริหารความเสียงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสียงและแผนการควบคุม 

ภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเปัาหมายที่กำหนดได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ก 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก 

หรอืปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยง

ลดลง” และตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้

เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนนิการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ

เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations 

of the Trade way Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผล

การประเมนิมคีวามเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 6 ความเสี่ยง และ  รายละเอียดดังนี ้
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ข 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภ า ย น อ ก มี ผ ล ต่ อ ก า ร ก า ห น ด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการก าหนด

ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ 

2.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานรว่มกันในแตล่ะยุทธศาสตร์กับบุคลากร

ในหน่วยงาน  

4.ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร

หนว่ยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของคณะในทางลบ 

1.มีแนวปฏิบัติในการเผยแพรข่้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

2.สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ( social 

media) ที่สง่ผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรและ

นักศึกษา 

3.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) ที่สง่ผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี 1.จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่ก าหนด 

3.ด าเนนิการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 การเกิดเหตุการณอ์ัคคีภัย 1.มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ และก าหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้

บุคลากรได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามขั้นตอนที่ก าหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ค 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

4.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย 

5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยของหน่วยงาน 

6.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ

หนว่ยงานในปีถัดไป 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4 . 1  การ เปลี่ ยนแปลงกฏหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ

หนว่ยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การ

ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 

งาน  รายละเอียดดังนี ้

งำน วัตถุประสงค ์ จ ำนวนกิจกรรมกำรควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน

และท้องถิ่น 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อให้แหลง่เรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวจิัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความ

เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

5 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร

ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย ์

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาท่ี

ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

8 งานจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

การจัดการศกึษา 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

9  งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

10  งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล 9 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  จ 

งำน วัตถุประสงค ์ จ ำนวนกิจกรรมกำรควบคุม 

นักศกึษา การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 

ด้าน) และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

11 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

13 งานจ าหน่ายพัสด ุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

11 

14 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคด์้ำน  

-กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

-กำรปฏบิัตติำมกฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

6 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะ

ท่ีก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

5 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ฉ 

งำน วัตถุประสงค ์ จ ำนวนกิจกรรมกำรควบคุม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

20 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

21 งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหนว่ยงาน

ท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

 

22 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมี ทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล

การด าเนนิงานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

หนว่ยงานจัดการศกึษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพกา รศึ กษาภาย ใน  ระดั บอุ ดมศึ กษา

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

 

11 

25 งานติดตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มปีระสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

10 

26 งานขอขยายวซี่าใหก้ับนักศกึษา

มหาวทิยาลัย 

นอร์มอลยูนนาน 

เพื่อให้การขอขยายวีซ่าให้กับนักศึกษาโครงการจัด

การศึกษาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูน

นานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

27 งานเทียบโอนผลการศึกษา เพื่อให้การเทียบโอนผลการศึกษาของโครงการจัด

การศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

28 งานการรวบรวมเอกสารการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

เพื่อรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าค่าตอบแทนอาจารย์

พเิศษ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

29 งานการรวบรวมคา่ระดับคะแนน เพื่อรวบรวมค่าระดับคะแนนของสาขาวิชาสังกัด 3 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ช 

งำน วัตถุประสงค ์ จ ำนวนกิจกรรมกำรควบคุม 

ของสาขาวิชาสังกัดภาควิชา

สังคมศาสตร์ 

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

30 งานการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์

และอุปกรณต์อ่พ่วง 

เพื่อเป็นขัน้ตอนในการพัฒนาระบบการให้บริการซ่อม

บ า รุ ง ค อมพิ ว เ ต อ ร์ ใ ห้ ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี 

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ

และ มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

2 

31 งานแจ้งซ่อมออนไลน ์ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับบุคลากรภายใน 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

32 งานประสานกองอาคารสถานท่ี เพื่อมีอุปกรณพ์ร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

33 งานรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ภาควิชา

มนุษยศาสตร์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

- ระเบียบการเบิกจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

34 งานจัดประชุม อาจารย์ประจ า

ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างราบร่ืน  และมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

35 งานร่างพมิพ-์หนังสือราชการ/

ค าสั่ง  ประจ าภาควิชามนุษยศาสตร์ 

เพื่อให้การร่าง/พิมพ์หนังสือราชการถูกต้องเป็นไป

ตามรูปแบบงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

2 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้  ซ 

 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 

สารบัญ ซ 

บทที่ 1 บทน า 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

2 

 1.2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 2 

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 2 

 1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 2 

 1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 2 

 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 2 

 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 2 

 1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 2 

 1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 3 

 1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 3 

 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 4 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 4 

 1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 5 

 1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศกึษา 6 

 1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 7 

 1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 7 

 1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 8 

 1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 9 

 1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 10 

 1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา 11 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หนว่ยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 

3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูสู้่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.2.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ

เสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล 

 

1.2.4 เสำหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้  (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม   (Morality)  

 3. เครือขา่ย  (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

   

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื 

P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ  

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญำตรี 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2557 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจนี  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 16 15 13 
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย  198 - 198 254 - 254 235 - 235 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 328 118 446 378 102 480 366 102 468 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 303 - 303 337 - 337 346 - 346 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 182 - 182 211 - 211 213 - 213 

สาขาวิชาภาษาจีน  306 - 306 347 - 347 338 - 338 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ

เอกชน 

 

430 

346 

- 

 

- 

238 

- 

 

430 

584 

- 

 

772 

403 

- 

 

- 

279 

- 

 

772 

682 

- 

 

712 

391 

80 

 

- 

279 

- 

 

712 

670 

80 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและบริการ 

937 28 965 1,305 37 1,342 1,385 37 1,422 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

แขนงวชิาสารสนเทศศึกษา 

 

186 

 

162 

 

- 

 

- 

 

186 

 

162 

 

193 

 

179 

 

- 

 

- 

 

193 

 

179 

 

203 

 

164 

 

- 

 

- 

 

203 

 

164 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

 

145 

134 

 

 

- 

- 

 

 

145 

134 

 

 

157 

226 

 

 

- 

- 

 

 

157 

226 

 

 

150 

189 

 

 

- 

- 

 

 

150 

189 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก 

395 59 454 585 34 619 698 34 732 

ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ

สารสนเทศ 

106 - 106 124 - 124 131 - 131 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 350 51 401 417 49 466 455 49 504 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 19 - 16 178 10 188 321 13 334 

รวมทั้งสิ้น 4,527 494 5,021 6,066 511 6,577 6,377 514 6,891 
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย  37 - 37 41 - 41 40 - 40 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 49 21 70 79  79 68 17 85 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 63 14 77 77  77 47 1 48 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 29 - 29 26 - 26 31 - 31 

สาขาวิชาภาษาจีน  56 - 56 65 - 65 63 - 63 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวชิาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ

เอกชน 

 

- 

186 

- 

 

- 

51 

- 

 

- 

237 

- 

 

63 

110 

- 

 

- 

 

- 

 

63 

110 

- 

 

62 

68 

- 

 

- 

55 

- 

 

62 

123 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและบริการ 

153 - 153 151 - 151 181 - 181 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

47 

 

26 

 

- 

 

- 

 

47 

 

26 

 

48 

 

25 

 

- 

 

- 

 

48 

 

25 

 

47 

 

45 

 

- 

 

- 

 

47 

 

45 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทาง

วัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสงัคม 

 

 

33 

24 

 

 

- 

- 

 

 

33 

24 

 

 

34 

31 

 

 

- 

- 

 

 

34 

31 

 

 

30 

25 

 

 

- 

- 

 

 

30 

25 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พัก 

57 21 78 109 - 109 77 36 113 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 

14 - 14 32 - 32 22 - 22 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 35 10 45 59  59 53 - 53 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิน้ 809 117 926 950 - 950 859 109 968 
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1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 

การมงีานท า 91.99 83.60 96.41 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 95.00 53.54 79.69 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 86.80 90.20 90.20 

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

สาขาวิชาภาษาไทย  4 4 3 3 5 5 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8 8 10 10 7 7 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 6 6 2 2 7 7 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 3 1 1 2 2 

สาขาวิชาภาษาจีน  3 3 2 2 4 4 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

3 

5 

- 

 

3 

5 

- 

 

2 

8 

- 

 

2 

8 

- 

 

6 

10 

4 

 

6 

10 

4 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

13 13 13 13 31 31 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

6 

 

5 

 

6 

 

5 

 

6 

 

4 

 

6 

 

4 

 

5 

 

7 

 

5 

 

7 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสงัคม 

 

 

9 

10 

 

 

9 

10 

 

 

2 

6 

 

 

2 

6 

 

 

4 

9 

 

 

4 

9 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจ 

ท่ีพัก 

2 2 3 3 10 10 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 5 5 7 7 9 9 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 9 5 5 13 13 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 4 4 1 1 - - 
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - - - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 95 95 75 75 135 135 

 

1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ  

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

สาขาวิชาภาษาไทย  - - - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 9 3 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

3 

1 

- 

 

2 

2 

- 

 

4 

4 

3 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

และบริการ 
3 6 6 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

1 

3 

 

2 

3 

 

- 

2 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

2 

3 

 

2 

1 

 

2 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - 1 - 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 6 4 4 

สาขาวิชานิติศาสตร์ - - - 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 - - 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - 2 

สายสนับสนุนวชิาการ - - 1 

รวมทั้งสิ้น 34 34 34 
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1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  2 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

2 

2 

- 

 

1 

3 

- 

 

2 

2 

1 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 2 1 2 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสงัคม 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 - 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 20 17 19 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 
 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ต่ ำ 

กว่ำ 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

ป. 

โท 

ป.

เอก 

ต่ ำ

กว่ำ 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป. 

โท 

ป.

เอก 

ต่ ำ

กว่ำ 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป. 

โท 

ป.

เอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

5 28 8 0 7 30 7 0 7 28 7 0 

รวมทั้งสิ้น 5 28 8 0 7 30 7 0 7 28 7 0 

 

สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 

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

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

92 9 5 106 94 8 3 105 111 11 1 123 

รวมทั้งสิ้น 92 9 5 106 94 8 3 105 111 12 1 123 
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1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี

รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมนิ 

0.01-1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

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 6 1.2,1.3,1.4 

(1.14) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.19) 

2.77 การด าเนนิงานระดับ พอใช ้

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การด าเนนิงานระดับ ดมีาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับ ดมีาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับ ดมีาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.11 5.00 4.10 

3.97 การด าเนนิงานระดับ ด ี

ผลการประเมิน การ

ด าเนนิงาน

ต้อง

ปรับปรุง 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับ 

ดีมาก 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับ 

ด ี
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วย 

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการ

ด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบ

บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงก าหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง ดังนี้ 

1 .  ก ารบริ ห ารความ เสี่ ย ง และการควบคุ มภาย ใน เป็ นกา รด า เ นิ นก ารที่ ส าคัญ 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกระดับต้องตระหนัก  

ให้ความส าคัญและมสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจ 

ที่ตอ้งปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ ยง 

และการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการ 

อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนด
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วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เพื่อ ให้บุคลากรของ 

ห น่ ว ย ง า น ส า ม า ร ถห า

วิธีการจัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ ย งที่ ได้ รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ ย ง เทียบกับประ เด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได้ รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

2.1 รอ้ยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุม

ที่ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงาน

ที่ด าเนินการควบคุมภายใน

ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลพัธ์/ผลผลิต 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

1 เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความ

เข้ า ใจการบ ริหารความ เสี่ ย งและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

24 ก.ค.60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มคีวามรู้ความเข้าใจการ

บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลพัธ์/ผลผลิต 

3 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 ท่ีผ่านความเห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้รับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 ให้กับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมได้รับรู้แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยทุธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

7 ด าเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผลการด าเนนิการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

  ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ความก้าวหนา้ของการ

ด าเนนิการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61 

9 

  

  

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บ ริหารสู งสุดของ

หนว่ยงานเพื่อทราบ 

  ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผู้บริหารรับทราบรายงานผล

การด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.61 
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ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ ผลลพัธ์/ผลผลิต 

10 

  

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบ ริหารความ เสี่ ย ง  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

  ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

จัดส่งรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ทัน

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61 

11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บ ริหารสู งสุดของหน่วยงานเพื่ อ

พจิารณา ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มตท่ีิประชุมคณะกรรมการ

บริหารหนว่ยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน 

12 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในปีถัดไป  

ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 

13 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบ ริหารความ เสี่ ย ง  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคม

ทราบ 

ก.ย.61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมรับทราบรายงาน

ผลการด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ค.60 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค. – มิ.ย.60 แนวท า งก า รค วบคุ มภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จดัท าแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน 

มิ.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ

คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

มิ.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาเหน็ชอบ 

5. จดัส่งแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีไ่ดร้ับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

(ผนวกเข้าในเลม่แผนบรหิารความเสีย่ง) 

ก.ค.60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปสู่การปฏิบัต ิ

 

ก.ค.60 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60  

– ก.ย.61 

ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด านินงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน 

- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 มี.ค.61 

- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ  

ปย.2 

 

ก.ย.61 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 6 เดือน) ตอ่คณะกรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสดุของ

หน่วยงานเพือ่ทราบ 

มี.ค.61 คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือผู้บริหาร

สูงสดุของหน่วยงานรับทราบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุม

ภายใน ใหก้องนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 

12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด - รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   มี.ค.61 

- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2   ก.ย.61 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 12 เดอืน) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสดุของ

หน่วยงานเพือ่พิจารณา ให้ขอ้สังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

ก.ย.61 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ ก.ย.61 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

พ.ศ. 2562 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Trade way Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแตล่ะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

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

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ

โครงการ โดยควรค านงึถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ

น าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น

ส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมอือุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน

คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง

ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 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 การประเมินความเสี่ยง  

 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
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ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ใน

การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ

จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์คณะ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขี้นได้ภายใน 

1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผน

ปฎิบัติราชการบรรลุน้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 60 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

3 เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผน

ปฎิ บัติ ราชการบรรลุ  ร้อยละ 

61-70 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผน

ปฎิ บัติ ราชการบรรลุ  ร้อยละ 

71-80 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

9 เดอืน 

น้อย 2 ผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผน

ปฎิ บัติ ราชการบรรลุ  ร้อยละ 

81-90 

น้อย 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

12 เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผน

ปฎิ บัติ ราชการบรรลุ  ร้อยละ  

91-100 

นอ้ยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของคณะในทางลบ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสังคมออนไลน์ มากกว่า 3 

ชอ่งทาง 

สูงมาก 5 

มี โ อ ก า ส ท่ี อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก

สัปดาห ์

สูง 4 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสังคมออนไลน์ จ านวน 3 

ชอ่งทาง 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสังคมออนไลน์ จ านวน 2 

ชอ่งทาง 

ปานกลาง 3 

มี โอกาส ท่ีอาจเกิดขึ้น ทุก 3 

เดอืน 

น้อย 2 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสังคมออนไลน์  จ านวน 1 

ชอ่งทาง 

น้อย 2 

มี โอกาส ท่ีอาจเกิดขึ้น ทุก 6 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบต่อ

คณะ 

นอ้ยมาก 1 
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   3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  

ความเสี่ยง 3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 ก า ร ห ยุ ด ช ะ งั ก ข อ ง ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 

24 ชั่วโมง 

สูงมาก 5 

มี โ อ ก า ส ท่ี อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก

สัปดาห ์

สูง 4 ก า ร ห ยุ ด ช ะ งั ก ข อ ง ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 

13-24 ชั่วโมง 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 ก า ร ห ยุ ด ช ะ งั ก ข อ ง ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 

4-12 ชั่วโมง 

ปานกลาง 3 

มี โอกาส ท่ีอาจเกิดขึ้น ทุก 3 

เดอืน 

น้อย 2 ก า ร ห ยุ ด ช ะ งั ก ข อ ง ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 

1-3 ชั่วโมง 

น้อย 2 

มี โอกาส ท่ีอาจเกิดขึ้น ทุก 6 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ก า ร ห ยุ ด ช ะ งั ก ข อ ง ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง 

นอ้ยมาก 1 
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ความเสี่ยง 3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขี้นได้ภายใน 

1 เดอืน 

สูงมาก 5 มผีู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตราย

ถึงชีวิต 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

3 เดอืน 

สูง 4 มผีู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 มผีู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนน

มากต้องเข้ารับการรักษาในคราว

เดียวกัน 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

9 เดอืน 

น้อย 2 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผล

ตอ่สุขภาพจ านวนนอ้ย 

น้อย 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 

12 เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่ไม่

บาดเจ็บ 

นอ้ยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาศท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความลา่ช้าในการปฎิบัติงานกับ

หนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มีโอกาศท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย 

สูง 4 

มีโอกาศท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น

มหาวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาศท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าในการปฎิบัติงาน

ภายในหน่วยงาน 

น้อย 2 

มโีอกาศท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 12 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ภายในสว่นงาน 

นอ้ยมาก 1 
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5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยง 5.1 คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรในการปฎิบัติงาน 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัด 1.6.5 

ร้อยละของ บุคลากร ท่ี เข้ า ร่วม

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยบรรลุน้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 64 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัด 1.6.5 

ร้อยละของ บุคลากร ท่ี เข้ า ร่วม

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัยบรรลุร้อยละ 65-69 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัด 1.6.5 

ร้อยละของ บุคลากร ท่ี เข้ า ร่วม

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัยบรรลุร้อยละ 70-74 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัด 1.6.5 

ร้อยละของ บุคลากร ท่ี เข้ า ร่วม

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัยบรรลุร้อยละ 75-79 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีเกิดขึ้นภายในรอบ 12 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัด 1.6.5 

ร้อยละของ บุคลากร ท่ี เข้ า ร่วม

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยบรรลุมากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 80 

นอ้ยมาก 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 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 

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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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 

 

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 

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 

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกล

ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง

และไม่คุ้มคา่ที่จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้
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เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย

ผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หนว่ยงานมีการประเมินประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม การ

ตอบสนอง

ความ

เสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ

ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

การก าหนดกลยุทธ์

ของคณะ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเตรียมความ

พร้อมตอ่การ

เปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกมผีลตอ่

การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์คณะ 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกมผีลตอ่

การก าหนดยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์คณะ 

5 5 25 ความ

เสี่ยงสูง

มาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1.วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงตอ่

การก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ 

2.ก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์เพื่อรองรับตอ่การ

เปลี่ยนแปลง 

3.ช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนนิงานร่วมกันในแตล่ะ

ยุทธศาสตร์กับบุคลากรใน

หนว่ยงาน  

4.ติดตาม และประเมินผล

การด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร

ต.ค. 60  

– ก.ย. 61 

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ/

นางสาว

กัญญ์พัฑฒา 

หงสภ์ัทรา

จันทร์ 
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หนว่ยงาน 

รวมท้ังมหาวิทยาลัย

รับทราบทุกเดือน 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน 

เผยแพร่ขอ้มูลทาง

สื่อสังคมออนไลน ์

วัตถุประสงค ์

เพื่อสง่เสริมการ

เผยแพร่ขอ้มูลทาง

สื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) ท่ีมี

ผลตอ่ภาพลักษณ์

ของคณะ 

2.2 การเผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) ท่ีมี

ผลตอ่ภาพลักษณข์องคณะในทาง

ลบ 

5 5 25 ความ

เสี่ยงสูง

มาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1.มแีนวปฏบัิตใินการ

เผยแพร่ขอ้มูลสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) 

2.สื่อสารให้ความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ สื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ท่ี

ส่งผลตอ่ภาพลักษณท่ี์ดขีอง

มหาวทิยาลัยให้กับบุคลากร

และนักศกึษา 

3.ตดิตาม และเฝ้าระวังการ

เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลน ์(social 

media) ท่ีสง่ผลตอ่

ภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยในทางลบ 

4.มแีนวทางในการจัดการ

กรณท่ีีมีการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีสง่ผลตอ่

ภาพลักษณ์ของ

ต.ค. 60 

– ก.ย. 61 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร/

นายไพรัช ศิ

ริวัฒนพศิาล 
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มหาวทิยาลัยในทางลบ 

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

-เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อป้องการการ

เสียหายของข้อมูล 

และระบบท่ี

เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยี 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี 5 5 25 ความ

เสี่ยงสูง

มาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1.จัดท าแผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตามแผนท่ี

ก าหนด 

3.ด าเนนิการแผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.ตดิตาม และประเมินผล

ความส าเร็จของการป้องกัน

ภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนปอ้งกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ต.ค. 60  

– ก.ย. 61 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร/

นายกฤษณ์

ปกณ์ บุญมา 
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-การป้องกันอัคคีภัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเตรียมความ

พร้อมกับ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

จากอัคคีภัย 

3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 5 5 25 ความ

เสี่ยงสูง

มาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1.มกีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการ และก าหนด

ผู้รับผิดชอบการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของหน่วยงานให้บุคลากร

ได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามขั้นตอนท่ี

ก าหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

4.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของมหาวิทยาลัย 

5.ตดิตามและประเมินผล

การด าเนนิงานตามแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของหน่วยงาน 

6.น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน

ในปีถัดไป 

 

 

ต.ค. 60  

– ก.ย. 61 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร/

นายยงยุทธ 

กิจสันทัด 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฏหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเตรียมความ

พร้อมตอ่ การ

เปลี่ยนแปลง

กฏหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของ

หนว่ยงานภายนอกมี

ผลตอ่การปฏบัิตงิาน

ของมหาวิทยาลัย 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหนว่ยงาน

ภายนอกมผีลตอ่การปฏบัิตงิาน

ของมหาวิทยาลัย 

5 4 20 ความ

เสี่ยงสูง

มาก 

การลด

ความเสี่ยง 

1.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบใน

แตล่ะงานวิเคราะห์ถงึการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หนว่ยงานภายนอกที่มผีล

ตอ่การปฏบัิตงิานของ

มหาวทิยาลัย 

2.ปฏรูิปกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบัิตริาชการของ

มหาวทิยาลัยให้สอดคลอ้ง

กับการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายของหนว่ยงาน

ภายนอก 

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง

รับทราบและถือปฏบัิติ 

4.ให้ค าปรึกษา ตคีวาม 

วนิจิฉัย ข้อกฎหมายในดา้น

ตา่งๆ เพื่อให้การปฏบัิติ

ราชการเป็นไปอยา่งมี

ต.ค. 60  

– ก.ย. 61 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร/

นายยงยุทธ 

กิจสันทัด 
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ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 
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แผนกๆรควบคุมภายใน ประจำปีงบป'ระมารน พ.ศ. 2561
งาน ว ัตถ ุประสงค ์ น ิจกรรมการควบค ุม ระยะเวลาแด ้วเสร ็จ ผ ู้รับผิดชอบ

1 งานบใการ!ชาการแท่ 
ชุมชนและท้อง*1น

เฟ้อให้การบ!การ!ชาการตรง 
ดามต้องการชองชุมชนและ 
ท้องล่น
ว ัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
ดำเน ินงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองดํการเป๋าหมายการให้บร่การทางร่ชาการแก่สังคมกับมหารทยาลัย ก.ค.-60 ฝ่ายพัฒนางาน!รัยและ 

บ!การ!ชาการ2) สำรวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองดํการเนัาหมาย ส.ค.-60
3) นำผลการสำรวจความต้องการมารัดทำแผนการบ!การวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบ!การ!ชาการ

4) รัดทำแผนการบ!การ!ซาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบ!การ!ชาการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ประจำคณะ/!ทยาลัย

ก.ย.-60

5) รัดโครงการบ!การ!ชาการดามระยะเวลาท่ีกำหนด ด.ค.ธอ-ผี.ค.61
6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบ!การ!ชาการลงในแบบฟอร์มท่ีมหา!ทยาลัยกำหนดไต้ครบถ้วน ธ.ค.60. ผี.ค.61 

นิ.ย.61
7) ประเนินผลความสำเวัจตามตัวท่ี'วัดของแผนและตัวท่ี'วัดชองโครงการบ!การ!ชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/ 
วิทยาลัยพิจารณา

ก.ค.-ส.ค.61

8) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/!ทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการทำแผนบ!การ!ชาการในปีถัดไป ส.ค.-61
2 งานบร การคูนฝ็เร่ยนรู้ส่ 

ชุมชน
เฟ้อให้แหล่งเ!ยนรู้เป็นท่ีรู้รัก 
ของสังคม
วัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
ดำเน ินงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) คัดเสือกองดํความรู้ท่ีจำเป็นในแหล่งเ!ยนรุ้ ต.ค.-60 ฝ่ายพัฒนางาน!รัยและ 

บ!การ!ชาการ2) รัดโครงการเฟ้มฐานความรู้/องค์ความรูใ้นแหล่งเ!ยนรู้ชุมชน ต.ค.6อ-ผี.ค.61
3) ประชาสัมพันธ์การให้บ!การแหล่งเ!ยนรุ้ดามช้องทางต่างๆ
4) รายงานผลการดำเนินงานการให้บ!การแหล่งเ!ยนรู้ดามแบบฟอร์มทีม่หา!ทยาลัยกำหนดไต้ครบถ้วน ธ,ค.6อ. นิ.ค.ธ! 

นิ.ย.61, ก.ย. 61
5) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่โนแหล่งเ!ยนรู้เผยแพร่ในเวับไซด์ของหน่วยงานและส*ฑบัน!รัยและพัฒนา ส.ค.-61

3 งานพัฒนานัก!รัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย 
และนักรจ ั,ยโห้มคีวาม 
เท่ียวชาญในการเช้ยน 
ผลงาน!รัย
วัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
ดำเน ินงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) รัดทำแผนปฏบ้ต กิารต้านการ!รัยท ีผ่่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ก.ย.-60 ฝ่ายพัฒนางาน!รัยและ 

บ!การ!ชาการ2) รัดโครงการพัฒนานัก!รัยตามระยะเวลาที่กำหนด ด.ค.ธอ-ก.ย.61
3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานท ีผ่่านการพัฒนาไต้รับทุนสนับสนุนการ!รัย
4) รายงานผลการพัฒนานัก!รัยลงในแบบฟอร์มท ีม่หา!ทยาลัยกำหนดไต้ครบถ้วน ธ.ค.60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย.61
4 งานเผยแพร่ผลงาน!รัย เพ่ือส่งเสร่มและสนับสนุนให้ 

อาจารฟ้มีการสืนิมพัและ 
เผยแพร่ผลงาน!รัยดาม 
มาตรฐานฟ้กำหนด 
ว ัตถ ุประสงคด ้าน การ 
ดำเน ินงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) รัดโครงการล่งเส!มและสนับสนุนการดีพิผพัเผยแพร่ผลงาน!รัยให้แก,อาจารย์ ต.ค.ธอ-ก.ย.61 ฝ่ายพัฒนางาน!รัยแสะ 

บ!การ!ชาการ2) ประซาสัมพันธ์แหล่งเวท้การนำเสนอและวารสารระดับชาติ ห!อนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ
3) รัดประชุม!ชาการระดับชาติ/นานาชาติ ห!อเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหา!ทยาลัย
4) สรุปและรายงายผลการดีพิผพัเผยแพร่ผลงาน!รัยท่ีงภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหา!ทยาลัย 
กำหนดไต้ครบถ้วน

5 งานทำนุบำรุงดลปะและ เฟ้อส่งเส!มและสนับสนุนให้ ระด ับหน ่วยงวน
34



งๆน ว ัดกปุระสง*? บี•รกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล ้วเส?จ ผู้ร ้บผ ิดชอบ
ฝ่ายกิวการนักสกบาวัฒนธรรม นักสกบาและบุคลากรได้รับ 

การพัฒนาให้ผิทัศนคติ 
ค่าปิยม ความผิสุนทบีย์ และ 
วัฒนธรรม
ว ัดกปุระสงค ์ด ้าน การ 
คำเป ินงาน (0)

ใ) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเน่นงานต้านทำนุบำรุงต้ลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับฝิดชอบงานค้านสืลปะและวัฒนธรรมภายใน 
หน่วยงาน

ก.ค.-60

2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่ง!!ความสำเร็วตามวัตถุประสงค์ของแผน
3) จัดทำแผนปฐบัติการด้านการทำนุบำรุงสลปะและวัฒนธรรมท่ีกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวบ่งท่ีความสำเร์รตาม 
วัดกุประสงค์ของแผนและตัวท่ีวัดของโครงการ
4) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัว!!วัดของโครงการทุกโครงการท่ีกำหนดในแผนปฐบัติการด้านการทำนุบำรุง 
สลปะและวัฒนธรรม

ส.ค.60-ก.ค.ธ!

ธ) รายงานผลการดำเอนงานการจัดโครงการตามแผนปฏบัติการด้านการทำนุบำรุงสลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บบีหารหน่วยงาน 
และสำนักสลปะและวัฒนธรรม บีละ 2 คร้ัง

ม.ค.61 . ก.ค.61

6) เผยแพร่?!วกรรมทำนุบำรุงสลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค.60- ก.ค.ธ!
7) ประเมินความสำเร็วตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัว!!วัดของแผนป?]บัติการด้านการทำนุบำรุงสลปะและวัฒนธรรม และ 
รายงานต่อผุบบีหารหน่วยงานและสำนักสลปะและวัฒนธรรม

ก.ค.-ธ!

8) น่าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหบีอโครงการด้านการทำนุบำรุงสลปะและวัฒนธรรม
6 งานพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตร

เพ่ือให้หลักสูตรเป็นโปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุเผิและ 
ไต้รับการรับรองจาก 
สำน้กงานคณะกรรมการการ 
อุดมสกบา
ว ัตกปุระสงค ์ด ้าน การ 
ปฎ ิบ ้ด ัดามกฎหมายแสะ 
ระเบ ียบ ข ้อป ังค ับ ท่ี 
เท ี่ยวข ้อง ( 0 )

ระด ับหน ่วยงาน
1) สำรวจและบีเคราะห์ความต้องการของผู้ใข้บัณ'สตเพ่ือน่าผาโข้ในการพัฒน'Vปรับปรุงหลักสูตร ต.ค.ธ0-ก.ย.61 ฝ่ายบบีการการสกบา
2) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนลุนนทา
3) จัดบีพากย์หลักสูตรโดยการมิส่วนร่วมของคณะกรรผการฯ
4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
ธ) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/บีทยาลัยติวารณาเฟ้นชอบ
6) จัดส่งให้กองบบีการการสกบาตรวจลอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
7) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาบีชาการสวารณาเห้นชอบ
8) เสนอหลักสูตร เข้าท่ีประชุมสภามหาบีทยาลัยพัวารณาอนุผัส
9) จัดทำบันสกข้อความส่งกองบบีการการสกษาเพ่ือแว้ง สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับวากวันท่ีสภาแว้งมติอนุมัติ

7 งานรับนักสกบา เพ่ือคัดเสือกนักสกบาเข้า 
สกบาต่อให้เป็นโปตามระบบ 
0เ60โเก9 ธ0น56 และแผนการ 
รับนักสกษาทกำหนดโว 
ว ัด กุประสงค ์ด ้าน การ 
คำเบ ีนงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) จัดส่งแผนการรับนักสกบาให้กองบบีการการสกบาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบบีหารมหาบีทยาลัยเฟ้นชอบ และเสนอสภา 
บีชาการและสภามหาบีทยาลัยอนุมัติ

มิ.ย.-60 ฝ่ายบบีการการสกบา

2) กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสกบาต่อส่งให้กองบบีการการสกบา ส.ค.-60
3) ประขาสัมพันธ์การรับสมัครนักสกบาผ่านข้องทางต่างๆ ส.ค.-ธ.ค.60 

ม.ค.-ก.ค.ธ!
4) สอบปฎบ้ติหบีอสอบส้มภาบณ์เป็นโปตามเกณฑ์การคัดเสือกของมหาบีทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเสือกให้กองบบีการ 
การสกบาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

รอบท่ี 1 ธ.ค.60 
รอบท่ี 2 เม.ย.61 
รอบท่ี 3 พ.ค.ธ! 
รอบท่ี 4 ผิ.ย.ธ! 
รอบท่ี 5 ก.ค.61 35



งาน วตธ ุประสงด ้ น ิจกรรมการควบค ุม ระยะเวลาแล ้วเสร ็จ ผู้รับม ิดชอบ
5) ตรวจสอบจำนวนนักคักษาท่ีรายตัวเข้าคักหาเทียบกันแผนรับนักคักษาประจำปี ก.ค.-61

8 งานจัดทำแผนการเรืยน 
ตลอดหลักสูตร

เพ่ีอให้แผนการเรียนเป็นโป 
ตามโครงสร้างหลักสูตรและ

ระดับหน ่วยงาน
1) สาขารืซาจัดทำแผนการเรืยนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มพ่ืก่าหนด พ.ย.-ธ.ค.60 ฟ้ายบรีการการคักหา

ข้อบังคับมหารีทยาลัยราชภัฏ 2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและก่อนโขของคำอธิบายรายรีชา
สวนสุนันทาว่าด้วยการจัด 
การคักบา
วัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
ปฐบิ?เตามกฏหมายและ 
ระเป ียบ ข ้อ บิ'งค ับที่ 
เก ี่ยวข ้อง ( 0 )

3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเฟ้นชอบ
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีโต้รับความเฟ้นชอบให้กองบรีการการคักหาก่อนเปิดภาคเรียน ม.ค.-ธ!

9 งานจัดการเรืยนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรืยนการ 
สอนมีคุณภาพ

ระดับหน ่วยงาน
1) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสรืจก่อนเปีดภาคเรืยน ภาคแเยนส่ 1 ก่อน 15 ส.ค.60 

ภาค̂ ยนท่ี 2 ก่อน 5 น.ค.61
ฟ้ายบรีการการคักหา

ว ัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายร ีชาและทุกคาบเรียน
คำเน ินงาน (0) 3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรีอ มคอ. 4 ท่ีกำหนด ภาคเ1ยน̂  1 ส.ค.-ธ.ค.60 

ภาคสืยนฟ้ 2 น.ค.-พ.ค.61
4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักคักหาตามหลักเกณ*ย์ท่ีกำหนด ภาคเรืยนมี 1 ธ.ค.60

ภาคเรืยน̂  2 พ.ค.61
5) จัดทำ มคอ. 5 หรีอ มคอ. 6 หลังคันสุดการเรียนการสอน ภาคเรืยนมี 1 ก่อน 15 ม.ค. 

61
ภาคเร์ยนมี 2 ก่อน 15 มี.ย. 

61

6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.?) 8.11.-61

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักคักหาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายรีซา ภาคเรียนท่ี 1 พ.ย.60 
ภาคเรียนท่ี 2 มิ.ค.61

8) สรปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บรีหาร ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค.60 
ภาคเรียนท่ี 2 เม.ย.61

10 งานส่งเสรีมกิจกรรม 
พัฒนานักคักหา

เพ่ีอส่งเสรีมและพัฒนา 
นักคักหาตามมาตรฐานผลการ

ระดับหน ่วยงาน
1) นักด้กษาเฃ้ามามีส่วนร์วมในการจัดทำแผนปฏบ้ด้การด้านการจัดกิจกรรมพฒนานักสืกษาของหน่วยงาน พ.ค.-มิ.ย.60 ฝ่ายนิจการนักคักหา

เรียนเตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแห่ง,ชาคั (5 ด้าน) และ 
การประกันคุณภาพ 
วัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
คำเน ินงาน (0)

2) จัดทำแผนปฎบัคัการด้านการจัดนิจกรรมพัฒนานักคักหาท่ีส่งเสรีมคุณลักห™ะบัณจ็เตท่ีพิงประสงค์ครบ 5 ด้าน โต้แก่ 1) 
ด้านคุณธรรมจรียชรรม 2) ด้านความเ 3) ด้านพักหะทางปัญญา 4) ด้านพักหะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแสะความ 
รับฝิดชอบ 5) ด้านพักหะการคัดรีเคราะห้เรี!งตัวเลข การส์อสาร และการใข้เทดโนโลย์สารสนเทศ

มิ.ย.-60

3) เสนอแผนปฐบ้ตการด้านการจัดนิจกรรมพัฒนานักคักหาให้ผู้บรีหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บรีหารสูงสุดของ 
มหารีทยาลัยพิจารณาเฟ้นชอบ

ก.ค.-60

4) จัดนิจกรรมให้ความเและพักหะการประกันคุณภาพแก่นักคักหา
5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ ส.ค.60- ก.ค.61
6) น่าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีกัดโป



งาน วัตถ ุประสงค ์ ภ ัจกรรมการควบค ุม ระยะเวลาแล ้วเส ่ร ็จ ผ ู้ว ับนิดชอบ
7) รายงานผลการดำเนินงานดามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักสืกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ป็ละ 2 คร๋ัง รอบท่ี 1 ม.ค.61 

รอบท่ี 2 มิ.ย.61
8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักค์กษา มิ.ย.-61
9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการต้านการจัดกิจกรรมพัฒนานัฑสืกษาในปีถัดไป

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดร็!อ 
จัดจ้าง (โดยร®ตกลงราคา 
เวันนอก-งบประมาณ)

เฟ้อให้การจัดหาพัสดุ- การ 
จัดสัอจัดจ้างเป็นไปตาม 
ระเบียบและตรงความต้องการ 
วัตถุประ*งค ์ต ้าน  การ 
ปฎ ิบ ัต ัตามกฎหมายและ 
ระเบ ียบ ข ้อป ังค ับที่ 
เท ี่ยวข ้อง ( & )

ระด ับหน ่วยงาน
1) ส่ารพพัสดุเป็นประจำทุกเดือน ต.ด.60-ก.ย.61 ฝ่ายบกิหาร
2) เทียบ,ราคาพัสดุท่ีระ'จัด'ท่ีอ จำนวน 2 ร้านค้าข้นไป
3) แต่งตงคณะกรรมการจัด4 อ-จัดจ้าง 

วงเวันเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน 
วงเวันโม่เกิน 10.000 คกก. จำนวน 1 คน

4) ตรวจสอบพัสดุให้กุกต้องและตรงตามใบส่ังท่ีอส่ังจ้าง
12 งานควบคุมพัสดุ ฟ้อควบคุมและเกบรักษาพัสดุ 

ใฟ้พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงคด ้าน การ 
ดำเฉนงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน 
การควบคุมวัสด ุ
1) บันดืกข้อผูลรับเข้าวัสดุทุกคร้ัง

ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่าษบกิหาร

2) จัดเก์บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทีกการเบีกจ่ายพร้อมลงข้อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเสือนและประจำปีงบประมาณ
การ ควบ คุม คร ุภณ ท ์
1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ 5(1?

ต.ค.60-ก.ย.61

2) เขียนหมายเลขท ี่ครุภัณฑ์
3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก์บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนกุกต้องตรงตามทะเบียน

13 งานจำหน่ายพัสดุ เฟ้อจำหน่ายพัสดุท ี่เสํอมสภาพ 
ว ัตถ ุประสงค ์ต ้าน การ 
ดำเน ินงาน (0)

ระดับหน ่วยงาน
การจำหน ่ายครุภ ัณ ฑ ์
1) สำรวจครุภัณฑ์ดืเส์อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน

ต.ค.6อ-ก.ย.61 ฝ่ายบกิหาร

2) รายงานบัญข้ครุภัณฑ์ท ี่เสือมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพเอขอจำหน่ายให้กับมหากทิยาลัย
3) แต่งตงคณะกรรมการตรวจสอบหาช้อเทีจ่จกิงของครุภัณฑ์ท่ีเสือมสภาพ ชำรุด สูญหาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ท่ีเส์อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อ?การบสืพัจารณาอนุมัติ
5) คณะกรรผการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ท่ีเส์อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อ?การบติทีจารณาอนุมัติ
6) ขออนุม้ตจิำหน่ายตามระเบียบท ี่กำหนด (วิ?ขายทอดตลาด/กิ?ตกลงราคา)
7) บันทีกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเวันแผ่นตินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญข้
การจํๆหน ่ายวัสด ุ
1) สำรวจเศษวัสดุภัเสีอมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน

ต.ค.60-ก.ย.61

2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบท่ีกำหนด (กิ?ขายทอดตลาด/ร?ตกลงราคา)



งาน วัคถประ:สงค กรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเส?จ ผู้รับผิดชอบ
3) รายงานการจ่าหน่าย เศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจฝ็นแผ่นดินทราบ

14 งานเบิกจ่าย เฟ้อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง 
ตามระเบียบการเบิกจ่าย

ระคบหน่วยงาน
1) โครงการได้รับอนุม้ตจากผู้บวิหารระดับสูง ต.ค.60-ก.ย,61 ฝ่ายบร่หาร

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง
-  ระเบียบฝ็นรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
4) สัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันปีกข้อมุลในระบบ

รัตกุประสงค์ด้าน 
-การรายงานทางการฝ็น (?) 
-การปฎิบัติตามกฏหมายแสะ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเท่ียวข้อง
( 0 )

5) เสนอผู้บร่หารอนุม้ดิการเบิกจ่าย

-

6) สัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงภาร

15 งานประชาสัมพันธ์ เฟ้อสวิางภาพลักษกท้ัท่ีสืของ 
หน่วยงาน

ระคบหน่วยงาน
1) แต่งต้ังคณะกรรมการประชาลัมพ้น!?เ!{งรุก ระดับหน่วยงาน ก,ค.-60 ฝ่ายบร่หาร

รัตกุประสงค์ด้าน การ 
ตำเนินงาน (0)

2) สัดทำแผนปฏิบัดิการต้านการประซาสัมพันธ์เข้งรุกปีกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวท่ี'วัดความสำเร่จตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนและตัว1ท่ี'วัดของโครงการ รวมท้ังเสนอผู้บร่หารสูงสุดของหน่วยงานอนุม้ดิ
3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เข้งรุกของหน่วยงานให้ผุ้บร่หารและมหาร่ทยาลัยทราบทุกไตรมาส ธ.ค. 60, มี.ค.ธ! 

มี.ย.611 ก.ย.61
4) สำรวจการรับเภาพลักษณ์ท่ีมีต่อหน่วยงาน บีละ 2 รอบ รอบท่ี 1 ก.พ.61 

รอบท่ี 2 ส.ค.ธ!
5) ประเนินความสำเร่จของแผนประชาสัมพันธ์เข้งรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผุ้บร่หารและมหาร่ทยาสัยทราบ ก.ย.-ธ!
6) นำผลการประเนินตามแผนประซาสัมพันธ์เข้งรุกมาปรับปรุงในบีถัดไป

16 งานธุรการและสาร 
บรรณ

เฟ้อให้การออก เลขรับ-ส่ง 
เอกสาร การร่าง/พัมพ์

ระดับหน่วยงาน
1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรบ-ส่งเอกสารทุกคร้ัง ต.ค. 60-ก.ย.61 ฝ่ายบร่หาร

ถูกต้อง รวดเรว และครบถ้วน 
รวมท้ังการสัดเกบเอกสารให้ 
เป็นไปตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตร่ ว่าด้วยงาน 
สารบรรณ

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีกำหนด
3) ร่าง/ปีมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง
5) สัดเกบหนังสือราชการเข้าแพัมแยกตามประเภท

รัตกุประสงค์ด้าน การ 
ตำเนินงาน (0)

6) สัดเร่ยงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)

17 งานสัดประชุม เฟ้อให้การจัดประชุมเป็นไปตาม 
ระเบียบฟ้านักนายกรัฐมนดวิว่า 
ด้วยงานสารบรรณ {การจัด 
1 เร̂ ซ:เภ

ระดับหน่วยงาน
1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบฟ้านักนายกรัฐมนตวิว่าด้วยงานสารบรรณ {การจัดประชุม) ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายบร่หาร
2) แจ้งแผนการประชุมตลอดท้ังบีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.-60



งาน วัตถ ุประลงส ์ บี'จกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล ้วเส ่ร ็จ ผ ู้ร ับผ ิดชอบ
3) จัดส่งเอกสารการประชุมโห้ผู้เช้าประชุมล่างหน้า 7 วัน ด.ค.60-ก.ย.ธ1
4) แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน

18 งานสรรหาบุคลากร เพ่ือให้การสรรหาบุคลากร 
เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนด 
โปรงใส่ ตรวจสอบไค้ 
วัตถ ุประสงค ์ด ้านการ 
ปฏิบ้ต ติามกฎหมายและ 
ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับท ี่ 
เที่ยว®'อง ( 0 )

ระคบหน ่วยงาน
1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังท่ีมิอยู่ ต.ค.ธอ-ก.ย.61 ฝ่ายบบีหาร
2) จัดส่งคุณสมบัติชองผู้สมัครท่ีค้องการและเสนอข้อเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรผการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ 
ให้กองบบีหารงานบุคคล
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน
4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ
5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบบีหารงานบุคคลตามระยะเวลาท่ีกำหนดในคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ

19 งานพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรไค้รับการ 
พัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี 
กำหนด/ตำ แหน่งงานท่ี 
เหมาะสมวัตถุประสงค ์ด ้าน 
ก ารดำเป ็นงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพ้ฒนาตนเองจากบุคลากร ก.ค.-60 ฝ่ายบบีหาร
2) นำความค้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและไค้รับการอนุมัติจากผู้บบีหารระดับสูง ก.ด.-60
3) ส่งเสบีมให้บุคลากรในหน่วยงานไค้รับการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด ต.ค.ธอ-ก.ย.61
4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ชองบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยบีละ 2 คร่ิง ก.พ.ธ!. ส.ค.ธ!
5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ชองบุคลากรให้มหาใทยาลัยทราบ อย่างน้อยบีละ 2 ค'รง มิ.ค.61, ก.ย.61

20 งานประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ

เพ่ือให้การประเมินการ 
ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจลอบได้ 
วัตถ ุประสงค ์ด ้านการ 
ป2 บตตามกฎหมายแสะ 
ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ ท่ี 
เท ี่ย ว ข ้อ ง ( ^  )

ระด ับหน ่วยงาน
1) จัดทำบ้ญช้รายใ!อสำหรับการประเมินผลการปฐบัตี!ราชการในระบบ รอบท่ี 1 มิ.ค.61 

รอบท่ี 2 ก.ย.61
ฝ่ายบบีหาร

2) ตรวจสอบข้อมุเลในระบบ พร้อมบันมิก/ย่นยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน
3) ดำเนินการประเมินผลและย่นยันข้อมุลในแบบประเมิน
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ^ โ1 รอบท่ี 1 เม.ย.61 

รอบท่ี 2 ต.ค.61

21 งานจัดทำคำขอตง 
งบประผาณ

เพ่ือให้ฝ็งบประมาณใช้ในการ 
บรัหารจัดการหน่วยงานท่ี 
เหมาะฬม
ว ัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
ดำเป ็นงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มท่ีมหาๆทยาก้ยกำหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการสืกษา) เม.ย. -  มิ.ย.60 ฝ่าย แผนงานและประกน 

คุณภาพ2) ผู้บรัหารตรวจสอบความถุกค้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการติกษา)
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำบีให้อับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำบี ให้ครบทุกโครงการ ก.ค. -  ส.ค.60
4) ผู้บบีหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำบีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
5) บันมิกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ให้ครบทุกโครงการท่ีมิการจัดสรรงบประมาณ
6) เสนอคำขอต้ังงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือฟิจารณาอนุมัติ ก.ย.-60

22 งานจัดทำแผน 
บุทธศาสตรัและแผนปฏิบัติ

เพ่ือให้หน่วยงานฝ็ทํศทาง 
องคกรท่ีชดเจนและสามารถ 
นำไปสู่การปฏิบัติไค้ 
ว ัตถ ุประสงค ์ด ้าน การ 
ดำเป ็นงาน (0)

ระด ับหน ่วยงาน
1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มิ.ค. -  พ.ค.ออ ฝ่ายแผนงานและประก้น 

คุณภาพ2) บีเคราะห์มิคทางของหน่วยงาน
3) บุคลากรภายในหน่วยงานมิส่วนร่วมในการวางแผนยุทธคาสตรัและแผนปฏิบัติการประจำบี มิ.ย. -  ก.ค.ออ
4) จัดทำแผนยุทธคาสตรัและแผนปฏิบัติการประจำบีให้สอดคล้องอับมิคทางของมหาบีทยาลัย



งาน วัตถุประลง(5 ศวกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้จับมิดชอบ
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจ่าคณะเพ่ือพิจารณาเฟ้นซอบ ส.ค. -  ก.ย.60
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดืเพ่ือพิจารณาอบุม้ติ
7) ส์ธสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานไต้รับรู้เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ ต.ค.-60

23 งาน'รายงานผลการ1ใ!! 
จ่ายงบประมาณและผลการ 
ดำเนินงาน

เพ่ือให้การรายงานผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณและผลการ 
ดำเนินงานมีดวามถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การ 
ดำเนินงาน (0)

ระคับหน่วยงาน
1) ประมวลผลการใข้จ่ายของโครงการกํจกรรมย่อยในระบบ ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการท่ีแล้ว 
เสร์จ

ต.ค. 60-ก.ย.61 ฝ่าย แผนงานและประกัน 
คุณภาพ

2) บันศกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบ้ติการผ่านระบบ 68? ภายในวันท่ี 5 ชองเศอนถัดไป
3) ผู้บร์หารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวัทยาลัยทราบทุกเดือน

24 งานประกันคุณภาพ 
การศกบาภายใน

เพ่ือโฟ้การประกันคุณภาพ 
การศกบาภายในของ 
หน่วยงานสอดคล้องตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการประกัน 
คุณภาพการศกบาภายใน 
ระดับอุดมศกบา 
วัตถประสงค์ด้านการ 
ปฏิบ้ติดามกฎหมายและ 
ระเปียบ ข้อบงคับท่ี 
เก่ียวข้อง ( 0 )

ระคับหน่วยงาน
หน่วยงานจัดการสืกชา
1) ส่งรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายโน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ ธเ-แ; 04 อกแก6 ของปีการสืกษาท่ี 
ผ่านมา

ต.ค.-60
ฝ่ายแผนงานและประกัน 

คุณภาพ

2) กำหนดนโยบายและจัดทุ่าแผนปฏิบัติการดำเนินงานต้านประกันคุณภาพการศกบาภายใน และไต้รับความเฟ้นชอบวาก 
ผู้บธิหารระดับสูงของหน่วยงาน
3) ประชุมสัแจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการสืกบาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งสั ระตับหลักสูตร 
และระตับหน่วยงาน

ธ.ค.-60

4) สร้างความรู้ความเช้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกบาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน มี.ค,-61
5) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกบาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (เทาเวโ0จ0๓ยก! ศตก) 
ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจ่าหน่วยงาน เพ่ือ'ศวารณา ภายใน 30 วันหลังจากสินสุดภาค

ภาคการสืก*ฬเ 1 น.ค. 61 
ภาคการสืฑษา?เ 2 0.ย. 61

6) วัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มดอ.?) พร้อมบันง็!กช้อมุเลฝานระบบ ๓ 6 04 ตกแก6 นิ.ย.-61
7) วัดตรวจประเนินคุณภาพการศกบาภายใน ระดับหลักสูตร ดามแนวทางและระยะเวลาท่ีผหาวัทยาลัยกำหนด ก.ค.-61
8) รายงานผลการตรวจประเนินคุณภาพการศกบาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (เกกเตโต๓0ท4 กเฮก) ระดับหลักสูตร ต่อ 
คณะกรรมการประจ่าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ

ส.ค.-61

9) วัดทำรายงานการประเนินตนเอง (548) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันศกข้อมุเลผ่านระบบ 0แ5 04 ตกแก6 ส.ค.-ธ!
10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศกบาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาท่ีมหาร์ทยาลัยกำหนด ส.ค.-ธ!
11) รายงานผลการตรวจประเนินคุณภาพการศกบาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (เกาเวเ•ตจ0กา0ก1 เ3เฉก) ระดับคณะ ต่อ 
คณะกรรมการประจ่าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน

ก.ย.-61

25 งานติดตามและ 
ประเนินผลการปฏิบัติ 
ราชการ

เพ่ือให้การติดตามและ 
ประเนินผลการปฏิบัติราชการ 
มีประสิท?ภาพและมีผลการ 
ปฏิบัติราชการบรรลุตาม 
เบัาหมายท่ีกำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การ 
ดำเนินงาน (0)

ระคับหน่วยงๆน
1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานดามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ก.ย.-60 ฝ่ายแผนงานและประกัน 

คุณภาพ2) ผู้บรัหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
3) จัดทำปฏิศนการถ่ายทอด ติดตามและประเนินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน
4) วัดทำดู่มีอประเนินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมุ]ลตัวก่ีวด ค่าเบัาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ ก.ย.-ต.ค.60
6) ถ่ายทอดดัวสัวัดระดับหน่วยงานลงส่ระดับบุคคล ต.ค.-60



งๆน วัตกุประสงค์ ก ิ'?กรรมการควบคุม ระยะเวลาแค ้วเสร ็จ ผู้ว ับผิตซอบ
7) สร้างความร ู้ความเช้าใจและ^แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ท่ีเท่ียวช้องรับทราบ
8) ติดตามความห้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อรุเลทุกเดือน ต.ค. 60-ก.ย.61
9) รายงานความห้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความห้าวหน้าการปฏิบัติราชการดามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเฟ้อ 
พิจารณาทุกโตรมาส

ข.ด.60. มิ.ค.61 
มิ.ย.ธ!, ก.ย.ธ!

26 งาน,ขอชยายว ิ,:เๆให้กับ 
นักพิกษามหาวิทยาลัย 
นอวิมอลยูนนาน

เฟ้อให้การขอชยาย
ว ิ,!)าให้กับนักXกษาโครงการ
จัดการพิกษาสำหรับนักพิกษา
มหาวิทยาลัย
นอวิมอลยูนนานตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด
วัตกุประ:สงค์ค้าน การ
ด ่าเป ็นงาน (0)

1) มการรวบรวมเอกสาร สำเนา?ว55?0!( สำเนาหน้าว ิ,!!า สำเนาบัตรนักพิกษา จากนักพิกษามหาวิทยาลัยนอวิมอลยูนนาน ส.ค.-61 โครงการจัดการพิกษา 
สำหรับนัฑพิคษา 

มหาวิทยาลัยนอวิมอล 
ยูนนาน

2) มิการตรวจสอบวันท่ีหมดอายุของวิข้าของนัฑพิกษา
3) มิการจัดทำบันปีกข้อความพิงงานวิเทศลัมพันธ์เฟ้อคำเน้นการ ขอขยายวิ,!)าให้กับนักพิกษา มหาวิทยาลัยนอวมิอลยูนนาน
4) มกิารแจ้งนักพิกษาเฟ้อขอขยายว ิ,!)า ก.ย.-61

27 งานเปียบโอนผล 
การพิกษา

เฟ้อให้การเปียบโอนผล 
การพิกษาของโครงการจัด 
การพิกษาสำหรับมหาวิทยาลัย 
นอวิมธสยูนนานเปนใปตาม 
ระเปียบของมหาวิทยาลัยฯ 
วัตกุประสงค ์ค ้าน การ 
ด ่าเป ็นงาน (0)

1) มกิารตรวจสอบผลการพิกษาของนักพิกษามหาวิทยาลัยนอว ิมอลยุนนาน พ.ย.ธอ-ก.ย.61 โครงการจัดการพิกษา 
สำหรับนักพิกษา 

มหาวิทยาลัยนอวิมอล 
ยูนนาน

2) มกิารจัดทำคำลังแต่งตังคณะกรรมการเปียบโอนผลการพิกษา
3) มกิารจัดการประชุมการเปียบโอนผลการพิกษาและรับรองผลการเปียบโอน
4) มกิารนำผลการเปียบโอนผลการพิกษาของนักพิกษามหาวิทยาลัยนอวิมอลยูนนาน จากคณะกรรมการโครงการฯ เข้าวาระ 
การประชุมวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และลังคมศาสตร์ เฟ้อรับรองผลการเทียบโอน
5) มกิารนำผลการรับรองการเปียบโอนจากคณะกรรมการวิชาการ
ชองคณะมนุษยคาสตวิและลังคมศาสตร์ แจ้งต่อกองบวิหารการพิกษาตรวจสอบ

28 งานการรวบรวม 
เอกสารการเปิกจ่าย 
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
ภาควิชาสังคมศาสตวิ

เฟ้อรวบรวมเอกสารการเปิก 
จ่าค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
วัตกุประสงค ์ค ้าน การ 
ด่าเป ็นงาน (0)

1) มกิารจัดทำบันปีกข้อความเฟ้อขอรายข้ออาจารย์พิเศษของแต่ละสาขาวิชา ลังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ ต.ค.ธอ-ก.ย.61 ภาควิชาลังคมศาสตร์
2) มิการจัดทำคำส่ังแต่งต็งอาจารย์พิเศษของสาขาวิชาต่าง  ๆลังกัดภาควิชาลังคมศาสตร์
3) มิการจัดทำใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ
4) มกิารจัดทำหนังสิอเข้ญอาจารย์พิเศษ
5) ฝ็การสรุปยอดฝ็นค่า1ช่ัวโมงอา'จารยฟืเศ!ฟ

29 งานการรวบรวมค่า 
ระดับคะแนนชองสาขาวิชา 
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตวิ

เฟ้อรวบรวมค่าระดับคะแนน 
ชองสาขาวิชาสังกัด ภาควิชา 
สังคมคาสตวิ 
ว ัตกุประสงค ์ค ้าน การ 
ด่าเป ็นงาน (0)

1) มกิารแจ้งให้หัวหน้าสาขาส่งค่าระดับคะแนนตามเวลาทีก่ำหนด ตามปฏิทินวิชาการ 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุน้นทา

ภาควิชาลังคมศาสตร์
2) อาจารย์ผูส้อนส่งเอกสารการส่งค่าระดับคะแนน/อาจารย์[ข้นเอกสารการส่งค่าระดับคะแนน
3) มกิารนำเอกสารทีร่วบรวมเช้าประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เฟ้อพิจารณาอนุมัติ

30 งานการ,!)อมบำรุง เฟ้อเป็นข๋ันตอน 1) มกิารปฏิบัติตามมาตรฐาน 150/160 และตามแผนแม่บทเทคโนโลย์สารสนเทศและการส์อสาร มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย ต.ด.ธธ-ก.ย.61 ฟ้ายบวิหาร



งาน วัตถ ุประสงค ์ ก ิจกรรมการควบค ุม ระยะเวลาแล ้วเส?จ ผู้รับม ีดชอบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง

โนการพัฒนาระบบการ 
ให้บรัการซ่อมบำรุง 
คอมพิวเตอร์ให้ตำเอนงานไต้ 
อย่างมีประ®ท?ภาพแสะ 
สอดคต้องกับนโยบายของ 
คณะฯและ มทารทยาลัย 
ว ัตถ ุประสงค ์ต ้าน การ 
ตำเอนงาน (0)

2) มีการปรับรุ่นระบบซอฟท์แวร์บัองกันไวรัสโดยนำโปรแกรม /เก11 VIโน5 ร/กา๓10ง ติดต้ังให้กับคอมพิวเตอร์ในห้องปเ]บัติการ 
คอมพิวเตอร์ ดามนโยบายท่ีทางศูนย์เทคโนโลยีสารลนเทศกำหนด

31 งานแจ้งซ่อมออนไลนั เฟ้ออำนวยความสะดวกให้กับ 
บุคลากรภายใน 
ว ัตถ ุประสงค ์ต ้าน การ 
ตำเอนงาน (0)

1) มีการรับแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม ต.ค.6อ-ก.ย.61 ฝ่ายบรัหาร
2) มีการเข้าเว์บแจ้งซ่อมออนไลน์
3) มีการแจ้งบิญทาในระบบ
4) มีการติดตามงานในระบบ
5) มีการจัดเฑ์บเอกสารเข้าแฟ้มเฟ้อเฟินข้อมุล แสะสถิติในการแจ้งซ่อม
6) แต้ไขหร็อซ่อมเสร็จแต้ว จัดเต้บเอกสารแบบฟอร์มแจ้งซ่อมเข้าแฟ้มเฟ้อเป็นข้อมล และสถิติในการแจ้งซ่อม

32 งานประลานกองอาคาร 
สถานที่

เพ่ือมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่ 
ตลอดเวลา
วัตถ ุประสงค ์ต ้าน การ 
ตำเอนงาน (0)

1) มีการติดตามงานในระบบ ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายบ?หาร
2) มีการติดตามงานจากหัวหน้างานอาคารสถานท่ีกองกลาง
3) มีการติดตามงานการซ่อมจากซ่างผู้ดำเอนการ
4) มีการจัดเท่ีบเอกสรรเข้าแฟ้มเฟ้อเฟินข้อมุล และสถิติในการแจ้งซ่อม

33 งานรวบรวมเออสาร 
เปิกจ่ายค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษ ภาครชา 
มนุษยศาสตร์

เพ่ือรวบรวมเอกสารการเปก 
จ่าค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
วัตถ ุประสงค ์ต ้าน การ 
ตำเป ็นงาน (0)

1) มีโครงการท่ีใต้รับอนุมัติจากผู้บรัหารระดับสูง ต.ด.60~ก.ย.61 ภาควัชามนุษยศาสตร์
2) มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
3) มีบันทํกการเบิกจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์โดยใข้โปรแกรม /ท*:โ050บี ผ0โป
4) มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ
5) มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย

34 งานจัดประชุม อาจารย์ 
ประจำภาครัซามนุษยศาสตร์

เฟ้อให้การประชุมตำเอนไป 
อย่างราบ4น และอ 
ประสิท?ภาพ 
ว ัตถ ุประสงค ์ต ้าน การ 
ตำเฉนงาน (0)

1) มิแผนการประชุมตลอดท่ีงปีและแจ้งให้ผู้ท่ีเท่ียวข้องทราบ ต.ค.60-ก.ย.61 ภาควิชามนุษยศาสตร์
2) มีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผ ูเ้ข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน
3) มกีารประสานกรรมการในการผาประชุมเฟ้อให้ค่รบองค์ประชุม
4) มีการบันทํกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
5) มีการเสนอรายงานการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
6) มีการแจ้งมติทลังการประชุมภายใน 7 วัน

35 งานร่างพิมฟ้- หนังสือ เฟ้อให้การร่าง/'พิมฟ้หนังสือ 1. มีการร่าง/พิมฟ้หนังสือให้ถูกต้องตามร ูปแบบหนังสือราชการ ต.ค.ธอ-ก.ย.ธ! ภาคใซามนุษยศาสตร์



งาน วัตอุประ**งตํ ป ็อกรรมการครบต ุน ระยะเว**าแต้ว!**รอ ผู้ว ับป็ดชอบ
ราชการ/ค่าฬัง ประค่า 
ภาค1รชามนุษยคาสต')

ราชการถูกต้องเป็นโปคาม 
รูปแบบงานสารบรรณ 
วัตอุประ**งตํต ้าน การ 
ตำเป ็นงาม (0)

2. ฝึการเสนอหัวหน้าภาค ตรวาฬอบความถูกต้อง



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้ 44 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  











 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธบิำย โอกำสในกำรเกิด ระดับ ค ำอธบิำย ผลกระทบ ระดับ

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขี้นไดภ้ายใน 1 เดอืน สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัแผนปฎบิตัริาชการ

บรรลุนอ้ยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 60

สูงมาก 5

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 3 เดอืน สูง 4 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัแผนปฎบิตัริาชการ

บรรลุร้อยละ 61-70

สูง 4

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 6 เดอืน ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัแผนปฎบิตัริาชการ

บรรลุร้อยละ 71-80

ปานกลาง 3

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 9 เดอืน นอ้ย 2 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัแผนปฎบิตัริาชการ

บรรลุร้อยละ 81-90

นอ้ย 2

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 12 เดอืน นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัแผนปฎบิตัริาชการ

บรรลุร้อยละ 91-100

นอ้ยมาก 1

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุวนั สูงมาก 5 เปน็ขา่วทางลบในสือ่สารมวลชนหรือสังคม

ออนไลน ์มากกวา่ 3 ชอ่งทาง

สูงมาก 5

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุสัปดาห์ สูง 4 เปน็ขา่วทางลบในสือ่สารมวลชนหรือสังคม

ออนไลน ์จ านวน 3 ชอ่งทาง

สูง 4

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุเดอืน ปานกลาง 3 เปน็ขา่วทางลบในสือ่สารมวลชนหรือสังคม

ออนไลน ์จ านวน 2 ชอ่งทาง

ปานกลาง 3

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุ 3 เดอืน นอ้ย 2 เปน็ขา่วทางลบในสือ่สารมวลชนหรือสังคม

ออนไลน ์จ านวน 1 ชอ่งทาง

นอ้ย 2

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุ 6 เดอืน นอ้ยมาก 1 ไมม่กีารเผยแพร่ขา่วทางลบตอ่คณะ นอ้ยมาก 1

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุวนั สูงมาก 5 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากกวา่ 24 ชั่วโมง

สูงมาก 5

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุสัปดาห์ สูง 4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากกวา่ 13-24 ชั่วโมง

สูง 4

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุเดอืน ปานกลาง 3 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากกวา่ 4-12 ชั่วโมง

ปานกลาง 3

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุ 3 เดอืน นอ้ย 2 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากกวา่ 1-3 ชั่วโมง

นอ้ย 2

1.ด้ำนกลยุทธ์

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

-สือ่สังคมออนไลนเ์ปน็สือ่

ทีเ่ผยแพร่ออกสูส่าธารณะ

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ดังนัน้ 

หากขาดการตรวจสอบ/ 

กลัน่กรองขอ้มลูจะสง่ผล

กระทบเชงิลบกบัคณะได้

-การเผยแพร่ขอ้มลูบนสือ่

สังคมออนไลนใ์นปจัจุบนั 

ขาดวจิารณญาณจ านวน

มาก

2.1 การเผยแพร่ขอ้มลู

ทางสือ่สังคมออนไลน ์

(social media) ทีม่ผีลตอ่

ภาพลักษณ์ของคณะ

ในทางลบ

งำน

เผยแพร่ขอ้มลูทางสือ่

สังคมออนไลน์

วัตถุประสงค์

เพื่อสง่เสริมการเผยแพร่

ขอ้มลูทางสือ่สังคม

ออนไลน ์(social media) ที่

มผีลตอ่ภาพลักษณ์ของ

คณะ

-การเสยีหายของขอ้มลู

-ภยัคกุคามจากไวรัส

สปายแวร์ ฯลฯ

-การขัดขอ้งของระบบ

ไฟฟา้

-การขัอขอ้งของระบบ

เครือขา่ย

3.1 ภยัคกุคามทางระบบ

เทคโนโลยี

งำน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อปอ้งการการเสยีหาย

ของขอ้มลู และระบบที่

เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี

สภาพแวดลอ้มภายนอกมี

การเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา สง่ผลใหก้าร

ด าเนนิงานของคณะตอ้ง

ปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสม

ตอ่สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึ้น

1.1 การเปลีย่นแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกมี

ผลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

คณะ

งำน

การก าหนดกลยุทธข์อง

คณะ

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมตอ่

การเปลีย่นแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกมี

ผลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

คณะ

2.ด้ำนกำรปฏบิัติงำน

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบงำน/วัตถุประสงค์ ควำมเสีย่ง สำเหตุของควำมเสีย่ง

และขอ้มูล/หลกัฐำน

ประกอบกำรก ำหนด



ค ำอธบิำย โอกำสในกำรเกิด ระดับ ค ำอธบิำย ผลกระทบ ระดับ

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบงำน/วัตถุประสงค์ ควำมเสีย่ง สำเหตุของควำมเสีย่ง

และขอ้มูล/หลกัฐำน

ประกอบกำรก ำหนด มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นทกุ 6 เดอืน นอ้ยมาก 1 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 1 ชั่วโมง

นอ้ยมาก 1

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขี้นไดภ้ายใน 1 เดอืน สูงมาก 5 มผู้ีทพุพลภาพ หรือไดรั้บอันตรายถงึชวีติ สูงมาก 5

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 3 เดอืน สูง 4 มผู้ีไดรั้บบาดเจ็บสาหสั สูง 4

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 6 เดอืน ปานกลาง 3 มผู้ีไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยจ านวนนมากตอ้งเขา้รับ

การรักษาในคราวเดยีวกนั

ปานกลาง 3

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 9 เดอืน นอ้ย 2 มผู้ีไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย/สง่ผลตอ่สุขภาพจ านวน

นอ้ย

นอ้ย 2

มโีอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นไดภ้ายใน 12 เดอืน นอ้ยมาก 1 สง่ผลกระทบทางดา้นจติใจแตไ่มบ่าดเจ็บ นอ้ยมาก 1

มโีอกาศทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 1 เดอืน สูงมาก 5 เกดิความลา่ชา้ในการปฎบิตังิานกบัหนว่ยงาน

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

สูงมาก 5

มโีอกาศทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 3 เดอืน สูง 4 เกดิความลา่ชา้ในการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลัย สูง 4

มโีอกาศทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 6 เดอืน ปานกลาง 3 เกดิความลา่ชา้ในการปฏบิตังิานระหวา่ง

หนว่ยงานภายในมหาวทิยาลัย

ปานกลาง 3

มโีอกาศทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 9 เดอืน นอ้ย 2 เกดิความลา่ชา้ในการปฎบิตังิานภายในหนว่ยงาน นอ้ย 2

มโีอกาศทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 12 เดอืน นอ้ยมาก 1 เกดิความลา่ชา้ในการปฏบิตังิานภายในสว่นงาน นอ้ยมาก 1

มโีอกาสทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 1 เดอืน สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 1.6.5 ร้อยละของ

บคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

บรรลุนอ้ยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 64

สูงมาก 5

มโีอกาสทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 3 เดอืน สูง 4 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 1.6.5 ร้อยละของ

บคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

บรรลุร้อยละ 65-69

สูง 4

เจา้หนา้ทีข่องคณะปฏบิตัิ

หนา้ทีโ่ดยค านงึถงึ

ประโยชนส์ว่นตนหรือพวก

พอ้งเปน็หลัก ซึง่ถอืเปน็

ความผิดเชงิจริยธรรมและ

เปน็ความผิดขัน้แรกทีจ่ะ

น าไปสูก่ารทจุริต

5.1 คณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ

บคุลากรในการปฎบิตังิาน

งำน

คณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์

-เพื่อผลักดันเจา้หนา้ที่

ของคณะปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย

ค านงึถงึประโยชน์

สว่นรวมและองคก์าร 

-เพื่อสง่เสริมการสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของบคุลากร

ในการปฎบิตังิาน

งำน

กฏหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมตอ่

 การเปลีย่นแปลงกฏหมาย

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของ

หนว่ยงานภายนอกมผีล

ตอ่การปฏบิตังิานของ

มหาวทิยาลัย

ประกาศ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั มกีารใชม้า

ยาวนาน ยังไมม่กีาร

ทบทวนใหส้อดคลอ้งกบั

ปจัจุบนั

4.1 การเปลีย่นแปลง

กฏหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน

ภายนอกมผีลตอ่การ

ปฏบิตังิานของมหาวทิยาลัย

5. ควำมเสีย่งเก่ียวกับกำรปฏบิัติงำนท่ีอำจเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อน

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บังคับ

-คณะมบีคุลากรและ

นักศกึษาจ านวนมาก

สง่ผลตอ่การใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ทีสู่งขึ้น ซึง่

มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิ

เหตุอัคคภียั

-อาคารและอุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟา้บางชนดิ มี

อายุการใชง้านทีย่าวนาน

อาจเสีย่งตอ่การช ารุดและ

อาจท าใหเ้กดิเหตุอัคคภียัได้

3.2 การเกดิเหตุการณ์

อัคคภียั

งำน

การปอ้งกนัอัคคภียั

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมกบั

สถานการณ์ทีเ่กดิขึ้นจาก

อัคคภียั

-การเสยีหายของขอ้มลู

-ภยัคกุคามจากไวรัส

สปายแวร์ ฯลฯ

-การขัดขอ้งของระบบ

ไฟฟา้

-การขัอขอ้งของระบบ

เครือขา่ย

3.1 ภยัคกุคามทางระบบ

เทคโนโลยี

งำน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อปอ้งการการเสยีหาย

ของขอ้มลู และระบบที่

เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี



ค ำอธบิำย โอกำสในกำรเกิด ระดับ ค ำอธบิำย ผลกระทบ ระดับ

เกณฑ์โอกำส เกณฑ์ผลกระทบงำน/วัตถุประสงค์ ควำมเสีย่ง สำเหตุของควำมเสีย่ง

และขอ้มูล/หลกัฐำน

ประกอบกำรก ำหนด มโีอกาสทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 6 เดอืน ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 1.6.5 ร้อยละของ

บคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

บรรลุร้อยละ 70-74

ปานกลาง 3

มโีอกาสทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 9 เดอืน นอ้ย 2 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 1.6.5 ร้อยละของ

บคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

บรรลุร้อยละ 75-79

นอ้ย 2

มโีอกาสทีเ่กดิขึ้นภายในรอบ 12 เดอืน นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 1.6.5 ร้อยละของ

บคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

บรรลุมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 80

นอ้ยมาก 1

หมำยเหตุ : FM-RM-01 แบบฟอร์มการระบคุวามเสีย่ง และก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิความเสีย่ง

เจา้หนา้ทีข่องคณะปฏบิตัิ

หนา้ทีโ่ดยค านงึถงึ

ประโยชนส์ว่นตนหรือพวก

พอ้งเปน็หลัก ซึง่ถอืเปน็

ความผิดเชงิจริยธรรมและ

เปน็ความผิดขัน้แรกทีจ่ะ

น าไปสูก่ารทจุริต

5.1 คณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ

บคุลากรในการปฎบิตังิาน

งำน

คณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์

-เพื่อผลักดันเจา้หนา้ที่

ของคณะปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย

ค านงึถงึประโยชน์

สว่นรวมและองคก์าร 

-เพื่อสง่เสริมการสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของบคุลากร

ในการปฎบิตังิาน



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 

 

 

  



โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจดัการความเสี่ยง

1.ด้านกลยทุธ์

งาน

การก าหนดกลยุทธข์อง

คณะ

วัตถุประสงค์

เพือ่เตรียมความพร้อมตอ่

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกมี

ผลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

คณะ

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกมี

ผลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธท์ี่

ไมต่อบสนอง

1.วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธเ์พือ่

รองรับตอ่การเปลี่ยนแปลง

3.ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานร่วมกนั

ในแตล่ะยุทธศาสตร์กบับคุลากรใน

หนว่ยงาน 

4.ตดิตาม และประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ให้

ผู้บริหารหนว่ยงาน

รวมทัง้มหาวทิยาลยัรับทราบทกุเดอืน

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

5 5 25 ความเสี่ยงสงูมาก



โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจดัการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

งาน

เผยแพร่ขอ้มลูทางสื่อ

สงัคมออนไลน์

วัตถุประสงค์

เพือ่สง่เสริมการเผยแพร่

ขอ้มลูทางสื่อสงัคม

ออนไลน ์(social media) 

ที่มผีลตอ่ภาพลกัษณ์ของ

คณะ

2.2 การเผยแพร่ขอ้มลู

ทางสื่อสงัคมออนไลน ์

(social media) ที่มผีลตอ่

ภาพลกัษณ์ของคณะ

ในทางลบ

1.มแีนวปฏบิตัใินการเผยแพร่ขอ้มลู

สื่อสงัคมออนไลน ์(social media)

2.สื่อสารใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการ

ใช ้สื่อสงัคมออนไลน ์(social media) 

ที่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ที่ดขีอง

มหาวทิยาลยัใหก้บับคุลากรและ

นกัศกึษา

3.ตดิตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่

ขอ้มลูผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์

(social media) ที่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยัในทางลบ

4.มแีนวทางในการจัดการกรณีที่มกีาร

เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที่สง่ผลตอ่

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในทางลบ

5 5 25 ความเสี่ยงสงูมาก

2.ด้านการปฏบิัติงาน



โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจดัการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

25 ความเสี่ยงสงูมาก

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพือ่ปอ้งการการเสยีหาย

ของขอ้มลู และระบบที่

เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี

3.1 ภยัคกุคามทางระบบ

เทคโนโลยี

1.จัดท าแผนปอ้งกนัภยัคกุคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

การปอ้งกนัภยัคกุคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่

ก าหนด

3.ด าเนนิการแผนปอ้งกนัภยัคกุคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ตดิตาม และประเมนิผล

ความส าเร็จของการปอ้งกนัภยั

คกุคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผน

ปอ้งกนัภยัคกุคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 5



โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจดัการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

5 5 25 ความเสี่ยงสงูมากงาน

การปอ้งกนัอัคคภียั

วัตถุประสงค์

เพือ่เตรียมความพร้อมกบั

สถานการณ์ที่เกดิขึ้นจาก

อัคคภียั

3.2 การเกดิเหตกุารณ์

อัคคภียั

1.มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการ และ

ก าหนดผู้รับผิดชอบการปอ้งกนัและ

ระงบัอัคคภียัของหนว่ยงาน

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนปอ้งกนั

และระงบัอัคคภียัของหนว่ยงานให้

บคุลากรไดรั้บทราบ

3.ด าเนนิงานตามขัน้ตอนที่ก าหนดเมื่อ

เกดิเหตอัุคคภียั

4.เขา้ร่วมกจิกรรมตามแผนปอ้งกนั

และระงบัอัคคภียัของมหาวทิยาลยั

5.ตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปอ้งกนัและระงบั

อัคคภียัของหนว่ยงาน

6.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผน

ปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัของ

หนว่ยงานในปถีดัไป



โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจดัการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

5 4 20 ความเสี่ยงสงูมาก

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ

งาน

กฏหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั

วัตถุประสงค์

เพือ่เตรียมความพร้อมตอ่

 การเปลี่ยนแปลง

กฏหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน

ภายนอกมผีลตอ่การ

ปฏบิตังิานของ

มหาวทิยาลยั

4.1 การเปลี่ยนแปลง

กฏหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน

ภายนอกมผีลตอ่การ

ปฏบิตังิานของ

มหาวทิยาลยั

1.หนว่ยงานที่รับผิดชอบในแตล่ะงาน

วเิคราะหถ์งึการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน

ภายนอกที่มผีลตอ่การปฏบิตังิานของ

มหาวทิยาลยั

2.ปฏรูิปกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการของ

มหาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหนว่ยงาน

ภายนอก

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหก้บัเจ้าหนา้ที่ที่

เกี่ยวขอ้งรับทราบและถอืปฏบิตัิ

4.ใหค้ าปรึกษา ตคีวาม วนิจิฉยั ขอ้

กฎหมายในดา้นตา่งๆ เพือ่ใหก้าร

ปฏบิตัริาชการเปน็ไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ



โอกาสในการเกิด ผลกระทบ คะแนนความ

เสี่ยง (โอกาส x 

ผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยง

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง แนวทางการจดัการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

หมายเหตุ : FM-RM-02 แบบฟอร์มการกประเมนิความเสี่ยง

- - - -

5. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏบิัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

งาน

คณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์

-เพือ่ผลกัดนัเจ้าหนา้ที่

ของคณะปฏบิตัหินา้ที่โดย

ค านงึถงึประโยชน์

สว่นรวมและองคก์าร 

-เพือ่สง่เสริมการสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของบคุลากร

ในการปฎบิตังิาน

5.1 คณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ

บคุลากรในการปฎบิตังิาน

-


