
 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

  

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



คานา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสียงและการ 

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสียงและการควบคุมภายโนคณะมนุษยศาสตร์และ 
ส ังคมศาสตร์เป ็นไปอย ่างต ่อเน ื่อง สอดคล ้องตามหล ักเกณ ฑ ์กระทรวงการคส ังว ่าด ้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม 
พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการสีกษาภายใน ตัวบ่งขึ้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผน 
บริหารความเสียงที่เป ็นผลจากการวิเคราะห์และระบุป ัจจัยเสียงที่เก ิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม ่ 
สามารถควบคุมได้ท ี่ส ่งผลต่อการดำเน ินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระตับความเสียงลดลงจากเติม 
ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการบัองกันและปราบปรามการท ุจริตแห ่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

จากหลักการตังกล่าวข้างด้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ทำแผนบริหารความเสียงและ 
การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่ 

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บทที่ 3 แผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังว่าแผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป ็นแนวทางการบริหารจัดการความเส ียงและการควบคุมภายใน ของคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเบัาหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล

(ผศ.ดร.นิพนธ์ ศสีธรเสาวภา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กันยายน 2562
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หนา้ 2 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ

กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร

ควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง” และตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตาม

เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ

เสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และ 5. ความเสี่ยงการทุจริต 5.1) ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวกับข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 5.3) ความเสี่ยงทุจริตในความ

โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 



 

หนา้ 3 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไป

ตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศกึษาในปีการศึกษา 2563 

2. ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มีความเสี่ยง) โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต สถาน

ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วยการเข้าถึงโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะแนวทางการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศกึษา 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด

ของมหาวิทยาลัย 

1.ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจความรับผิดชอบ

ของอาจารย์และนักศึกษารวมถึงน าข้อมูลไปเผยแพร่ใหน้ักศึกษาได้รับ

ทราบถึ งผลของการจัดกิจกรรมที่ ไม่ เป็นไปตามกฎระเบียบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ไฟฟ้าดับ ติดตั้งเครื่องส ารองไฟ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ และ 

บุคลากร  เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย กรณีเกิดไฟฟ้าดับ 

3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดผูร้ับผดิชอบการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยของหนว่ยงาน 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้

บุคลากรได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามขั้นตอนที่ก าหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

4.เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย 

5.มีการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยของคณะ 

6.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยของหน่วยงาน 

7.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของ

หนว่ยงานในปีถัดไป 

 

 

 



 

หนา้ 4 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1  ก าร เปลี่ ยนแปลงกฏหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะ 

1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของคณะ 

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ของคณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของมหาวิทยาลัย

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การ

ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. ความเสี่ยงการทุจริต 

5.1 ความเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวกับข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

5.3.1 การยักยอกเงินหลวง ปลอม

แปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

1.ผูบ้ริหารมกีารก าหนดมาตรการในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 เรื่องการส่งคนืเงินยืมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.ตรวจสอบการขออนุมัตเิงินยืมใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด อย่าง

ละเอียด เพื่อไม่ใหเ้กิดกรณีผูข้อยืมเงนิ ยืมเงินจ านวนมากเกินกว่า

ความจ าเป็นและเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง 

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวงถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ 

กรณียืมเงนิแลว้ไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พร้อมทั้งรายงานต่อที่ประชุม ผู้บริหารฯ ทราบเป็นประจ าทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามภาระงาน 26 งาน  

รายละเอียดดังนี ้

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวน

กจิกรรมการ

ควบคุม 

1.งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ - ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

12 

2.งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติ

ท่ีด ีภาพพจน์ท่ีด ีอันจะน าไปสู่สัมพันธภาพท่ีดรีะหวา่งหนว่ยงานและ

สาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกัน

เป็นอย่างดี  โดยเผยแพร่ข้อมูลหลักสู ตร การศึกษา ,ข่าวสาร 

กิจกรรม และข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้มารับบริการจากคณะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

9 

3.งาน IT-โสตฯ การวางแผนการ การจัดท า การจัดหา ออกแบบโสตทัศนูปกรณ ์เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ การบริการ

การเรียนและการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

ความคิดหรือข้อมูล และเป็นการสื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจและเห็นตาม

ด้วย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

9 

4.งานอาคาร-ยานพาหนะ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน และปฎิบัติตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในการใชง้านอาคาร/ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

11 

5.งานบุคลากร 1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับ

ต าแหนง่งานท่ีต้องการ 

2. เพื่อบ ารุงรักษาพนักงานหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้

ท างานอยู่กับองค์กรนาน ๆ 

3. เพื่อมอบหมายงานให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของคน ท า

ให้เกิดประสิทธิผลหรือได้รับประโยชนส์ูงสุด 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมทักษะให้

มคีวามรู้ความช านาญมากขึน้ 

11 



 

หนา้ 6 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวน

กจิกรรมการ

ควบคุม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

6.งานการเงิน-บัญช-ีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

-ระเบียบการเบิกจ่าย 

- -ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน1. ด้านการปฏบัิตติามกฏหมาย

และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

2. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) 

13 

7.งานพัสดุ เพื่ อ ให้ ก ารจั ดหาพั สดุ-จั ดจ้ างผ่ านระบบ  ERP เป็ น ไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

10 

8.งานบริหารงานท่ัวไป 1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

23 

9.งานหลักสูตรและการสอน 1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

14 



 

หนา้ 7 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวน

กจิกรรมการ

ควบคุม 

10.งานฝึกประสบการณ์วิชาชพี 1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วตัถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

4 

11.งานวเิคราะห์แผนงาน-

งบประมาณ 

เพื่อติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมถึงจัดท ารายงานเผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี

งบประมาณและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติงานร่วม หรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย เชน่ 

จัดท าแผนการด าเนินงานติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี, ติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและ

เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

17 

12.งานพัฒนาระบบ,ประเมินผล

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว รายปี  

ติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี สนับสนุนภารกิจของหน่วย

อื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและ

พัฒนานโยบาย  รวมท้ังปฏบัิตงิานร่วม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

6 

13.งานประกันคุณภาพ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ท่ีได้รับมอบหมาย วิเคราะห์

ระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

11 



 

หนา้ 8 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวน

กจิกรรมการ

ควบคุม 

14.งานผลิตผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานและ

พัฒนาอยา่งตอ่เนื่องตามศักยภาพและความถนัดท่ีมีอยู ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

15.งานเผยแพร่ผลงานวจิัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย หรือข้อมูลความรู้ และการสร้าง

เครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้ดา้นการวจิัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

16.งานผลิตวารสารวิชาการ เพื่อตีพิมพเ์ป็นระยะอย่างสม่ าเสมอและผ่านการตรวจคุณภาพ

บทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ และวารสารวิชาการเป็นเวที

ส าหรับการแนะน าและน าเสนอผลงานค้นควา้วิจัยใหม ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

17.งานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อท ากิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการท่ีจัดในสถาบันการศกึษาโดย

มบุีคคลภายนอกเข้ามาใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

18.งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอด

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่ง

บริการชุมชนด้านตา่ง  ๆ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

19.งาน U-ranking เพื่อให้หน่วยงานได้มีเอกสารอ้างอิงส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียม

ข้อมูลในการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโลก (QS World University Rankings) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

3 



 

หนา้ 9 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวน

กจิกรรมการ

ควบคุม 

20.งานกิจการนักศกึษา เพื่อด าเนนิงานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ีกระท าอย่างเป็นระบบ เพื่อ

กระตุน้ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ท้ังดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์

สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

12 

21.งานบริหารและสวัสดภิาพ เพื่อจัดบริการและสวัสดิการท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการ

ของนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

5 

 

22.งานแนะแนวและทุนการศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิต ด้านทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษา

และแนะแนวอาชีพ ฝึกอบรม แนะแนว การศึกษาต่อ บริการจัดหา

งาน ส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่า

เรียน พัฒนาคุณภาพให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์พร้อมออกไปพัฒนาตนเอง 

สังคม และประเทศชาต ิส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มี

แหล่งเงินทุนช่วยเหลือให้สามารถจบการศึกษาออกไปสู่สังคม ให้มี

ประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1 

 

23.งานศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

อาทิ การผลิต และเผยแพร่เอกสารวัฒนธรรม การเผยแพร่สื่อต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1 

24.งานมาตรฐานวทิยานพินธ์ เพื่อประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ และชี้แนวทางในการพัฒนา

มาตรฐานการจัดทาวิทยานพินธ์ในระดับบัณฑิตศกึษาตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1 

25.งานห้องปฏบัิตสิาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1. เพื่อให้การควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการและการปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้ช่วย 

2. เพื่อให้การจัดเตรียมชุดฝึกปฏบัิตกิารส าหรับจัดการเรียนการสอน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการอุปกรณ์นอก

ตารางเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 
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งาน วัตถุประสงค ์ จ านวน

กจิกรรมการ

ควบคุม 

26.งานโครงการจัดการศึกษา

ส าหรับมหาวทิยาลัยนอร์มอลยูน

นาน 

1. เพื่อให้การขอขยายวีซ่าให้กับนักศึกษาโครงการจัดการส าหรับ

นักศกึษามหาวทิยาลัยนอร์มอนยูนนานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. เพื่อให้การเทียบโอนผลการศึกษาของโครงการจัดการศึกษา

ส าหรับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานเป็นไปตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

2 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชา คณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการ

สอนรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษา ในปี พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติให้วิทยาลัยครู

ทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้เปิด

สอน ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สาขาการศึกษา มี

วิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา หลังจากนั้น 

ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศลิปะศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏและต าแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับดูแล 11 ภาควิชา  

ต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต 

จ านวน 11 โปรแกรมวิชา  

ในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการ

ละครและโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯ จึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศกึษา และสาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรมวิชา  

ในปีการศกึษา 2545 มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมาก

ขึน้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส 

และภาษาจีน เป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี คณะฯ

จึงได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร 

แผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน 

“โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจนี”  ในระดับปริญญาตรี 4 ปี  

ในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะฯได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย นอร์มอลยูน

นาน(Yunnan Normal University)ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

(Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้
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เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

การจัดการเรียนการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 2 ปี และอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่ มเรียนที่สาขาวิชา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

ในปีการศึกษา 2547 คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปีได้แก่

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ธุรกิจที่พักสาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ   

ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  

และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

1/2550 และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศกึษาในภาคเรียนที่ 1/2551   

ในปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  

  ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 15 

หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร   

ระดับปริญญำตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิาสตร์ 
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8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาสารสนเทศศกึษา 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 - แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

 ระดับปริญญำโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ

การปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 4 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 36 และ อาคาร 37 

ประกอบด้วย1) ห้องเรียน จ านวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 6 ห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก ห้องปฏิบัติการส ารสนเทศศาสตร์  

ห้องพิจารณาคดีจ าลองของสาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบ ERP(enterprise resource planning) ระบบ E-Office E-learning เป็น

ต้น 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

 
 

1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1. บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

 2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

 3. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

 4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 

 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

1.2.6 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ

เสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล 

 

1.2.7 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้  (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม   (Morality)  

 3. เครือขา่ย  (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 

1.2.11 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื 

P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.2.12 นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างใหน้ักศกึษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรถีึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมใหม้ีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.2.13 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

1.2.14 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 
 

 
 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อให้มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน (ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 1 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 1 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว

และบริการ 

- 1 1 

รวมท้ังสิ้น 14 15 15 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ   
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

สำขำวิชำ จ ำนวนนักศกึษำ (ปีกำรศึกษำ) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย 201 222 301 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 358 342 348 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 361 335 385 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 203 190 200 

สาขาวิชาภาษาจีน 309 240 336 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 1,341 1,258 1,151 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 595 606 637 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 266 289 275 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 354 381 442 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 109 95 92 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 398 355 394 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 945 861 852 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 316 376 425 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 55 41 49 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บริการ 

- 16 17 

รวมทั้งสิ้น 5,811 5,587 5,904 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ   
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

สำขำวิชำ จ ำนวนนักศกึษำ (ปีกำรศึกษำ) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย  40 42 70 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 81 88 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 48 68 58 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 31 40 36 

สาขาวิชาภาษาจีน  63 56 48 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

62 

123 

- 

 

88 

14 

9 

 

210 

3 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 181 26 302 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

47 

45 

 

24 

36 

 

26 

28 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

30 

25 

 

24 

31 

 

27 

56 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 113 118 141 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 22 13 25 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 53 59 75 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - 15 119 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - 31 12 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บริการ 

- - 10 

รวมทั้งสิ้น 968 775 1,334 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

การมงีานท า 96.41 98.54 94.05 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 79.69 61.94 78.56 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 90.20 91.60 94.40 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 
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1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

สาขาวิชา จ านวนผลงานวจิัยท่ีน าไปใช ้

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

สาขาวิชาภาษาไทย  5 2 4 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 7 6 - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 13 2 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 3 2 

สาขาวิชาภาษาจีน  4 1 3 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

6 

10 

4 

16 

 

 

5 

3 

- 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 31 18 20 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

5 

7 

12 

 

 

 

2 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสงัคม 

 

4 

9 

8 

 

 

 

- 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 10 3 7 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 9 5 2 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 13 6 4 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - 5 2 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 6 - 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทอ่งเท่ียว - 7 - 

รวมท้ังสิ้น 135 111 57 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ณ เดือน สิงหาคม 2562 
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1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

สาขาวิชา จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

(ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ) 

2560 2561 2562 

สาขาวิชาภาษาไทย - 1 - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 6 - 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 - 

สาขาวิชาภาษาจีน 1 1 - 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

4 

4 

3 

13 

 

- 

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

และบริการ 

6 10 1 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

- 

2 

3 

 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

2 

1 

4 

 

 

 

- 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - 3 - 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 4 3 - 

สาขาวิชานิติศาสตร์ - - - 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ - - - 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 3 1 

สายสนับสนุนวชิาการ 1 - - 

รวมท้ังสิ้น 34 48 3 
แหล่งขอ้มูล : ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 อย่างมากจาก 52 โครงการ ลดลงเหลือ

เพียง 3 โครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 5 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถ่ิน โครงการ

ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขา้ใจสิทธิ หน้าท่ีของตนเองและผูอ้ื่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขยีนและการคดิวิเคราะห์ของนักเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Start-up) เป็นเจ้าของกิจการ และโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ และ

มอบหมายให้แต่ละคณะที่มีศักยะภาพเหมาะสมกับโครงการดังกล่าวด าเนินโครงการ ซ่ึงคณะฯ ได้รับมอบหมายจ านวนทัง้สิน้ 3 โครงการ 
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1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 

สาขาวิชาภาษาไทย  1 1 

 

4 

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 

สาขาวิชาภาษาจีน  1 1 

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

   แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 

   แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 

1 

3 

- 

 

2 

2 

1 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 1 2 

กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

แขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

   แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

1 

1 

 

1 

- 

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 

1 

1 

 

1 

1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 1 1 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 

รวมท้ังสิ้น 17 19 4 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 โครงการได้แก่ (1) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และอบรมคุณธรรมจริยธรรม (2) โครงการเจา้ฟ้านิภานภด (3) โครงการ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 (4) โครงการอนุรักษข์นมชาววัง โดยให้นักศึกษาทุกสาขาและผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ 
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1.3.8ข้อมูลบุคลำกร 

สำยสนับสนุนวิชำกำร 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร (ปงีบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

ต่ ำ 

กว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ต่ ำ 

กว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

7 28 7 - 7 27 5 - 5 28 5 - 

รวมทั้งสิ้น 7 28 7 - 7 27 5 - 5 28 5 - 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยบริหารงานทั่วไป ณ เดือน สิงหาคม 2562 รวมท้ังสิน้ 38 คน 

 

สำยวิชำกำร 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

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

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

111 11 1 - 115 14 2 - 115 15 1 - 

รวมทั้งสิ้น 111 11 1 - 115 14 2 - 115 15 1 - 
แหล่งข้อมูล : ฝา่ยบริหารงานทั่วไป ณ เดือน สิงหาคม 2562 รวมท้ังสิน้ 131 คน รวมศึกษาต่อ 3 คน 
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1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

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 ระดับด ี

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.50) 

1.5, 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.50) 

3.00 ระดับพอใช้ 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.1, 5.2 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.38 5.00 4.25 4.08 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี  
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บทที่ 2  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 

2.1 นโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

 เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพ.ร.บ.วินัยฯ 

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบ

บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงก าหนดนโยบายบริหารความ

เสี่ยง ดังนี ้

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตรโ์ดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกระดับต้องตระหนัก  

ให้ความส าคัญและมสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน ให้ถือเป็นภารกิจ 

ที่ตอ้งปฏิบัติตามปกติ 

4 . ก ารน า เทค โน โลยี ส ารสน เทศมาใช้ เป็ น เค รื่ อ งมื อสนั บ สนุ นก ารบ ริห ารความ เสี่ ย ง 

และการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ ์

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการ 

อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และ 

ค่ำเป้ำหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมิน 

1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความ เสี่ ยงเพื่ อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 พิจารณ าจากความ เสี่ ย งที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนกำรควบคุมภำยใน 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

ร้ อ ยล ะขอ งงานที่ มี ก า ร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่ก าหนด 
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2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2563 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 
 

ปฎิทนิกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส.ค. 62 

2 จัดท าเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6 - 26 ส.ค. 62 

3 จัดส่งเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ 

26 ส.ค. 62 

4 ปรับแก้เล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก

กองนโยบายและแผน (ถ้ามี) 

27 – 30 ส.ค. 62 

5 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหนว่ยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

1 – 5 ก.ย. 62 

6 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับกองนโยบายและแผน 

6 ก.ย. 62 

7 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

30 ก.ย. 62 – ต.ค. 63 

8 ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

30 ก.ย. 62 – ต.ค. 63 

9 

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

แผนบริหารความเสี่ยง 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 63 

- รอบ 12 เดือน 

 

 

 

ก.ย. 63 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

10 

  

  

  

สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  

แผนบริหารความเสี่ยง  

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 63 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 63 

11 

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

แผนบริหารความเสี่ยง  

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 63 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 63 

12 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ส.ค. 63 

13 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประชาคมรับทราบ 

ก.ย. 63 

 

ปฎิทนิกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหนว่ยงาน ส.ค. 62 

2 จัดท าแผนการควบคุมภายใน โดยก าหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมการควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน 

ส.ค. 62 

3 น าแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในของหน่วยงานและจัดส่งให้กองนโยบายและแผน 

ส.ค. 62 

4 ด าเนนิการตามกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด ต.ค. 62 – ก.ย. 62 

5 ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการประเมินของงวดก่อน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน  

(ปค.5) ตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และส่งให้กองนโยบายและแผน 

 

 

 

มี.ค. 63 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

6 ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 

- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน  

(ปค.5) และส่งให้กองนโยบายและแผน และกองนโยบายและ

แผนรวบรวมส่งให้หนว่ยตรวจสอบภายใน 

ก.ย. 62 

7 หน่วยงานรับตรวจประเมินการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

ต.ค. – พ.ย. 63 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

การวเิคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองคก์ร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองคก์ร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่ อ งจ ากก าร เป ลี่ ย น แป ล งขอ งสถ าน ก ารณ์  เห ตุ ก า รณ์ ภ ายน อกส่ งผ ล ต่ อ กล ยุ ท ธ์ ที่ ก า ห น ด ไว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่นรว่มจากภาคประชาชน การร่วมมือ

กับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบรกิารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององคก์รท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณ การ

ควบคุมคา่ใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ

รา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาปัจจัย เสี่ ยงจากด้านต่าง  ๆ แล้วจะต้องน าแนวคิด เรื่อ ง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรง่ใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

สามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน

เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจ านวนเงินที่ชัดเจนไดใ้ห้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถงึโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
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2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก ดังตาราง 

ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสีย่งที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่ากอ่ให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง    
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ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณต์่างๆ x 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่ง

พืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตำรำงแสดงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้คา่กับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

การท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสท่ีจะเกดิควำมเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ด าเนินการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัได้ โดยกจิกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย

ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 
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บทที่ 3  

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 



หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1. ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563

2. ปรับปรุงหลักสูตร (ท่ีมีความเส่ียง) 

โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการวิพากษ์

หลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วยการ

เข้าถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะแนวทาง

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

1.ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

2.ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือช้ีแจงท า

ความเข้าใจความรับผิดชอบของอาจารย์

และนักศึกษารวมถึงน าข้อมูลไปเผยแพร่ให้

นักศึกษาได้รับทราบถึงผลของการจัด

กิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 635

5 25 เส่ียงสูงมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริการการศึกษา

ความเส่ียงน้อยมาก 1.ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

2.ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือช้ีแจง

ท าความเข้าใจความรับผิดชอบของ

อาจารย์และนักศึกษารวมถึงน า

ข้อมูลไปเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับ

ทราบถึงผลของการจัดกิจกรรมท่ีไม่

เป็นไปตามกฎระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา/

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1 1

25 เส่ียงสูงมาก 1 1 1

2.ด้านการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2562 - 

สิงหาคม 2563

P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไป

ตามกฎระเบียบท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจาก คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและ

ไม่มีอาจารย์ควบคุมดูแล

5

(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 ความเส่ียงน้อยมาก 1. ตรวจสอบจ านวนรับเข้า ย้อนหลัง

 3-5 ปี หากมีจ านวนนักศึกษาท่ี

รับเข้าลดลงต่อเน่ือง ให้ปรับลดแผน

รับจ านวนนักศึกษาของแต่ละ

หลักสูตรท่ีมีความเส่ียง

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน

3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

P

(4) สัญญาณเตือนภัย (7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขา

ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัย

อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้

อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัย

เรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

(T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการ

ของผู้เรียนและตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มี

ประสิทธิภาพมากพอท าให้การเข้าถึง

ข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ 

เน่ืองจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

สถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6.สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน (T:61)

5
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(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

(4) สัญญาณเตือนภัย (7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน

ในแผนอพยพหนีไฟ

2. เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงและซ้อม

อพยพหนีไฟปีละคร้ัง

3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพ

พร้อมใช้งาน ปีละ 2 คร้ัง

1.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน

วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีผล

ต่อการปฏิบัติงานของคณะ

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของคณะให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ของมหาวิทยาลัย

3.ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ

 ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้ง

ก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของ

รัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่

สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

5 5P

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

P การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมี

ความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมีการช ารุด 

หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการ

ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดท่ี

เป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

5

25

5

1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝน

ตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้า

ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบน

เสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแก

ปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนก

เกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้

อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้อง

จากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง 

การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ท่ี

ข้ึนขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะ

สายไฟฟ้า

25 เส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก ศึกษาและท าความเข้าใจในกฏหมาย

 ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องกับ

ผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ตค.62-กย.63

P ไฟฟ้าดับ 5 5

25 เส่ียงสูงมาก 1

1เส่ียงสูงมาก

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก จัดท าแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพ

หนีไฟ ประจ าปี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 631 1 ความเส่ียงน้อยมาก ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟ ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟ ให้กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ของ อาจารย์ และ บุคลากร  

เพ่ือป้องกันข้อมูลเสียหาย กรณีเกิดไฟฟ้าดับ
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(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

(4) สัญญาณเตือนภัย (7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อ

กฎหมายในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติ

ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรการในการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เร่ือง

การส่งคืนเงินยืมตามระยะเวลาท่ีก าหนด

2.ตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืมให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ ก าหนด อย่างละเอียด เพ่ือ

ไม่ให้เกิดกรณีผู้ขอยืมเงิน ยืมเงินจ านวน

มากเกินกว่าความจ าเป็นและเกินกว่า

ค่าใช้จ่ายจริง

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวงถาม

 ติดตาม เจ้าของโครงการ กรณียืมเงินแล้ว

ไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด พร้อมท้ังรายงานต่อท่ีประชุม ผู้

บริหารฯ ทราบเป็นประจ าทุกคร้ัง

1

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้ง

ก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของ

รัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่

สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

5 5P

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ตค.62-กย.63ความเส่ียงน้อยมาก ผู้บริหารก าหนดมาตรการในการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เร่ือง การส่งคืนเงินยืมตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ

อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันมิให้เกิด

การทุจริตการยักยอกเงินหลวง 

ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 

หรือกระท าการอันเป็นผลประโยชน์

แก่ตน โดยหากพนักงานไม่

ด าเนินการส่งคืนเงินยืมในระยะเวลา

ท่ีก าหนดจะไม่สามารถขอยืมเงิน

คร้ังต่อไปได้ และต้องท าหนังสือ

ช้ีแจงสาเหตุการส่งคืนเงินยืมล่าช้า

เกินก าหนดต่อผู้บริหาร

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 1 1P การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสาร

ในการเบิกจ่าย

บุคคลน้ันได้ชอบท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลง

เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงก่อนส่งมอบใน

การด าเนินการเบิกจ่าย ซ่ึงท าให้เกิด

ความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการใน

หน่วยงาน

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

5. ความเส่ียงการทุจริต

25 เส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก ศึกษาและท าความเข้าใจในกฏหมาย

 ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องกับ

ผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ตค.62-กย.63



 

หนา้ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทที่ 4  

แผนกำรควบคุมภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 



แผนการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานธุรการและสารบรรณ   

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การออกเลขรับ - ส่งเอกสาร  

การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสาร

ให้ เ ป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ส า นั ก

นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/ รับเร่ืองจากนักศกึษา ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริการการศกึษา 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 2. ตรวจสอบเอกสาร 

3. รา่ง-พมิพ ์โตต้อบหนังสือ 

4. ค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างด าเนนิการ 

5. คัดแยกเอกสาร 

6. จัดประชุม 

7. สร้างเส้นทางระบบ e-office 

8. จองเลขในระบบ e - office 

9. แจ้งเวยีนเอกสาร 

10. จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ 

11. ออกเลขท่ีรับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ) 

12. ออกเลขท่ี รับ – ส่ง เอกสารในระบบ e-office 

2.งานประชาสัมพันธ ์

วัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี 

ภ า พ พ จ น์ ท่ี ดี  อั น จ ะ น า ไ ป สู่

1. เขยีนข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

3. ตอบค าถามเบือ้งต้นผู้มาติดตอ่ 

4. ถ่ายรูปกิจกรรม 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงาน

แ ล ะ ส า ธ า รณ ช น ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง 

ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความ

ร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยเผยแพร่

ข้อมูลหลักสูตร การศึกษา,ข่าวสาร 

กิจกรรม และข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้มา

รับบริการจากคณะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

5. ประกาศขา่วสาร   

6. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

7. ประชาสัมพันธ์รับนักศกึษา 

8. วางแผนประชาสัมพันธ์ 

9. ออกบูท 

3. งาน IT-โสตฯ 

วัตถุประสงค ์

การวางแผนการ การจัดท า การ

จัดหา ออกแบบโสตทัศนูปกรณ์ เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การปรับปรุง

และพัฒนาเว็บไซต์ การบริการการ

เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ส อ น  เพื่ อ เพิ่ ม

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า รถ่ า ยท อด

ความคิดหรือข้อมูล และเป็นการสื่อ

ให้ผู้รับสื่อเข้าใจและเห็นตามด้วย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

1. ซ่อมบ ารุงฮารด์แวร์-ซอฟแวร์-ดูแลอุปกรณ ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

2. ติดตัง้อุปกรณใ์หม่ 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

4. เพิ่มขอ้มูลข่าวสารเว็บไซต์ 

5. บริการการเรียนการสอน 

6. จองห้องประชุม 

7. ถ่ายวดีิโอ - ตัดต่อ 

8. ระบบเครอืขา่ย 

9. ยมื - คืน วัสดุอุปกรณ ์



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค ์

เพื่ อ อ าน วยความสะดวก ให้ กั บ

บุคลากรภายใน และปฎิ บัติตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในการใช้งาน

อาคาร/ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. แจ้งซ่อมขอ้มูลออนไลน ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

2. ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ตรวจสอบซ่อมบ ารุง 

4. ควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา 

5. จัดท าทะเบียนประวัตซิ่อมบ ารุง 

6. จัดการระบบวงจรปิด 

7. ขึน้ทะเบียนวัสดุอุปกรณส์าธารณูปโภค 

8. ควบคุมทะเบียนการใชร้ถ-งานตอ่ พ.ร.บ. รถยนต์ 

9. จัดท าสถิติซ่อมยานพาหนะ 

10. บริการจัดท าบัตรจอดรถ 

11. ตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลงิ 

5. งานบุคลากร 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรท่ี

มี ค วาม รู้ค วามสามารถตรงกั บ

ต าแหนง่งานท่ีต้องการ 

2. เพื่ อบ า รุงรักษาพนักงานหรือ

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้

ท างานอยู่กับองคก์รนาน ๆ 

3. เพื่อมอบหมายงานให้เหมาะกับ

ความรู้ความสามารถของคน ท าให้

1. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ก.ย. 61 – ต.ค. 61 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 2. ประเมินการปฏบัิตงิาน 

3. สรรหาบุคลากร 

4. จัดท าหนังสือรับรอง 

5. ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 

6. พัฒนาบุคลากร 

7. งานทะเบียนประวัตบุิคลากร 

8. ลงเวลามาปฏบัิตงิาน 

9. บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เกิดประสิทธิผลหรือได้รับประโยชน์

สูงสุด 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถ และเสริมทักษะให้มี

ความรู้ความช านาญมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

10. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

11. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล 

6. งานการเงนิ-บัญชี-งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

-ระเบียบการเบิกจ่าย 

- -ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน

1. ด้านการปฏบัิตติามกฏหมายและ

ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

2. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

1. จัดท าเงนิเดอืน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

2. จัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

3. ตรวจสอบการคืนเงินยมื 

4. เบิกจ่ายท่ัวไป 

5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่ายท่ัวไป 

6. เบิกจ่ายตอบแทนค่าสอน-ค่าสอนเกิน 12 คาบ 

7. เบิกจ่ายค่าตอบแทนลว่งเวลา OT 

8. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

9. จัดท าโครงการ 

10. จัดท าบันทึกข้อความ 

11. ออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และน าส่งเงินกองคลัง 

12. ควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 

13. รับจ่ายเช็ค-เงินสด 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7. งานพสัด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-จัดจ้างผ่าน

ร ะ บ บ  ERP เ ป็ น ไ ป ต า ม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

1. จัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

2. ควบคุมวัสด ุ

3. จ าหนา่ยพัสดุ 

4. จัดท ารายงานพัสดุคงเหลอืประจ าป ี

5. ขึน้ทะเบียนผู้ขาย 

6. จัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าป ี

7. จัดท าทะเบียนประวัตคิรุภัณฑ์ 

8. ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ-สญัญาจ้าง 

9. ออกเลขครุภัณฑ ์

10. ประชุมงานก่อสร้าง-ปรับปรุง 

8. งานบรหิารงานทั่วไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ให้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิ บัติงานได้ รับทราบ

ขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

1. ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 

 

 

 

สิน้สุดงบประมาณ

แผ่นดนิและเงินนอก

งบประมาณกองทุน

เพื่อการศึกษา 2562 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

2. จัดค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย ์คณาจารย์ประจ า-ท่ีปรึกษา-พเิศษ-หลักสูตร ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

3. ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

4. จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 

5. จัดท าแผนงานงบประมาณฝา่ยวชิาการ 

6. ควบคุมตารางการใชห้้องเรียน 

7. จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวชิาการ 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

8. จัดท าใบลงเวลาปฏบัิตงิานสอนอาจารย์พิเศษ-หรือเกิน 12 ชม.-ภาคพเิศษ 

9. จัดประชุมคณะกรรมการวชิาการประจ าคณะ-ประชุมท่ัวไปฝ่ายวชิาการ 

10. จัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

11. รับสมัครนักศกึษา 

12. จัดสอบสัมภาษณ-์ปฏบัิติ 

13. จัดท าแผนรับนักศกึษาประจ าปี 

14. เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

15. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

16. เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

17. พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปีหรือปรับ

รายละเอยีดท้ังหลักสูตร 

18. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

19. จัดท าตารางสอน+สอนต่างคณะ 

20. จัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 

21. อัดส าเนาข้อสอบและค าอธบิายรายวชิา 

22. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

23. จัดท าแผนการเรียนและตารางเรียน 

9. งานหลักสูตรและการสอน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ให้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิ บัติงานได้ รับทราบ

1. ส่งเกรดผ่านระบบ Internet ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริการการศกึษา 

 2. ขอแก้ไขผลการเรียน 

3. ส่งคา่ระดับคะแนนผา่นระบบออนไลน์ล่าช้า 

4. ขอเปิดรายวชิา 

5. ขอคนืสภาพนักศกึษา-การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนลา่ชา้ 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

6. เก็บรวบรวมคา่ระดับคะแนน 

7. เพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิาลา่ชา้ 

8. ส่งแกค้่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนนล่าช้า 

9. เทียบรายวชิาและโอนหน่วยกิต 

10. ยา้ยสาขาวิชาหรอืคณะ (กรณยีา้ยออก) 

11. จัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวชิาท่ีมี 3 กลุ่มเรียนขึน้ไป 

12. จัดท าซองอาจารย์ท่ีปรึกษา 

13. เพ่ิม – ถอน ยกเลิกรายวชิา 

14. ยื่นค ารอ้งขอสอบภายหลัง 

10. งานฝึกประสบการณว์ิชาชพี 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ให้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิ บัติงานได้ รับทราบ

ขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

1. จัดท าคู่มอืฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริการการศกึษา 
 2. จัดท าโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนเิทศ-ปัจฉิมนเิทศฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3. จัดท าฐานขอ้มูลสรุปการฝกึประสบการณ์ 

4. จัดท าหนังสอือนุเคราะห-์หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11. งานวเิคราะห์แผนงาน-งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์

เพื่ อ ติ ดต าม  เร่ง รัด  ก ารใช้ จ่ าย

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

ราชก าร  รวมถึ งจั ด ท า ราย งาน

เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี

งบประมาณและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุน

การปฏิ บั ติ งาน  ของงานอื่ นๆ  ท่ี

เกี่ยวข้อง หรอืท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ 

จัดท าแผนการด าเนินงานติดตาม 

เร่ ง รั ด  ก ารใช้ จ่ า ย งบประม าณ

ประจ าปี , ติดตามผลการใช้จ่ าย

งบประมาณงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

1. จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี-งบประมาณแผ่นดิน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริการการศกึษา 
 

2. จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี-งบประมาณนอกงบประมาณรายได ้

3. จัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี 

4. รายงานผลการปฏบัิตงิานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าเดือน-ไตรมาส-ปี 

5. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. ควบคุมตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 

7. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนนิงาน) 

8. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 

9. จัดท าแผน-บริหารความเสี่ยง 

10. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

11. รายงานการควบคุมภายใน 

12. จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหนว่ย 

13. จัดท ารายงานความคุ้มค่า 

14. จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

15. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ฏกีา) 

16. จัดท าโครงการ 

17. จัดท าบันทึกข้อความ 

12. งานพัฒนาระบบ,ประเมนิผลปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การจัดท า

แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  แ ผ น พั ฒ น า

1. ประชุมช้ีแจง-ตดิตาม_งานพฒันาระบบ-ประเมินผลปฏบัิตริาชการ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
 

2. จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการระดับหนว่ยงาน/บุคคล 

3. จัดท าคู่มอืการประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

4. ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนนิงานของตัวช้ีวัด 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

มห าวิ ท ย าลั ย ระย ะย าว  ราย ปี  

ติดตามประเมินผล รายงานผลการ

ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยเป็นราย

ปี สนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นๆใน

งานด้านการส่ งเส ริมและพัฒนา

ความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนา

นโยบาย  รวม ท้ังปฏิ บัติงาน ร่วม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

5. รายงานความก้าวหนา้ของการปฏบัิตริาชการประจ าเดือนผ่านระบบตดิตาม /

ประเมินผล 

ฝ่ายบริการการศกึษา 
 

6. รายงานผลการปฏบัิตริาชการรอบ 6 เดือน/12 เดอืน  

13. งานประกันคณุภาพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อรายงานผลการปฏบัิตติามตัวบ่งชี้

ท่ีได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ระบบ

ประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุง

ให้ ได้มาตรฐาน เป็น ท่ี ยอม รับ ท้ั ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

1.จัดการความรู้ (KM) ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริการการศกึษา 
 

2. รับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. 4 ปี/ครัง้ 

3. จัดท าแผนปฏบัิตงิานประกันคุณภาพประจ าปกีารศึกษา ปีการศึกษา 2562 

4. จัดท าคู่มอืเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ 

5. จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR 

6. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online 

7. รับตรวจการประเมินประจ าปี_ระดับสาขา-ระดับคณะ 

8. รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

9. ประชุมช้ีแจง-ตดิตามงานประกันคุณภาพ 

10. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 

11. จัดท าแผนและรายงานผลเอกลักษณ ์



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14. งานผลิตผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์

ของคณะท่ี มี ความเชี่ ยวชาญด้ าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี

โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและ

ความถนัดท่ีมีอยู ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดโครงการพัฒนานกัวิจัย ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวิชาการ 

 

2. ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์สง่สถาบันวจิัย 

3. ประกันคุณภาพดา้นวจิัย 

15. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย หรือ

ข้อมูลความรู้ และการสร้างเครือข่ายเพื่อ

แบ่งปันความรู้ดา้นการวจิัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและน าเสนอบทความ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวิชาการ 

 

2. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. ส่งเสริมการตพีมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจัย 

16. งานผลิตวารสารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอและ

ผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ใน

สาขาวิชานั้น ๆ  และวารสารวิชาการเป็น

เวทีส าหรับการแนะน าและน าเสนอ

1. ผลิตวารสารวิชาการ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวิชาการ 

 

2. ประชาสัมพันธ์วารสารวชิาการบนเว็บไซต์คณะ 

3. โครงการเผยแพร่วารสารวชิาการ 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานค้นควา้วจิัยใหม ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

17. งานบริการวิชาการแกส่ังคม 

วัตถุประสงค ์

เพื่ อ ท ากิ จ ก รรมห รือ โค รงก าร

ให้ บ ริ ก า ร แ ก่ สั ง ค ม ภ า ย น อ ก

สถาบันการศึกษา ห รือเป็นการ

บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดย

มบุีคคลภายนอกเข้ามาใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวิชาการ 

 

2. ลงพื้นท่ีบริการวิชาการบริการวิชาการ 

3. ประกันคุณภาพดา้นบริการวิชาการ 

18. งานศนูย์เรียนรู้ชุมชน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ใน

ชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์  การสืบทอดภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของ

ชุมชน อีกท้ังเป็นแหล่งบริการชุมชนด้าน

ตา่ง ๆ  

1. จัดท าโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวิชาการ 

 

2. รายงานข้อมูลสถติกิารให้บริการและประเมินความพงึพอใจ 

3. แนะน าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

19. งาน U-ranking 

วัตถุประสงค ์

เพื่ อให้หน่วยงานได้มี เอกสารอ้างอิง

ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียม

ข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

(QS World University Rankings) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดประชุมแบ่งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายพัฒนางานวจิัย

และบริการวิชาการ 
 

2. ตดิตามผลการด าเนนิงาน 

3. จัดท าคลงัข้อมูล มคอ. 

20. งานกิจการนักศึกษา 

วัตถุประสงค ์

เพื่อด าเนินงานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ี

กระท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ท้ังด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

บุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

2. จัดท าระเบียนประวัตนิักศกึษา 

3. บริการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์ 

4. ถ่ายภาพกิจกรรมตา่งๆ และท าข่าวหลังกิจกรรม 

5. จัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ-กิจกรรม 

6. จัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

7. จัดการเลอืกตัง้และแตง่ตัง้คณะกรรมการสโมสรนักศกึษา 

8. สอดส่องดูแลความประพฤตแิละระเบียบวนิัยนักศกึษา 

9. ให้บริการยาสามัญประจ าบา้น 

10. บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ 

11. วเิคราะห์และกลั่นกรองหนังสอืราชการของฝ่ายกจิการนักศึกษา 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

12. จัดประชุมสโมสรนักศกึษา 

21. งานบรหิารและสวัสดิภาพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่ อ จั ดบ ริก ารและสวัสดิ ก าร ท่ี

หลากหลายตรงตามความต้องการ

ของนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษา ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ฝ่ายบริการการศกึษา 
 

2. รับค ารอ้งเร่ืองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

3. จัดท าหนังสอืรับรองความประพฤติของนักศึกษา 

4. ด าเนนิการขออนุมัตเิงินรางวัลให้นักศกึษาท่ีได้รับรางวัล และสร้างช่ือเสียง 

5. ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศกึษา 

22. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

ให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิต 

ด้านทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษาและ

แนะแนวอาชีพ ฝึกอบรม แนะแนว 

การศึกษาต่อ  บ ริการจัดหางาน 

ส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมี

ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 

พัฒนาคุณภาพให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์

พร้อมออกไปพัฒนาตนเอง สังคม 

และประเทศชาต ิส่งเสริมให้นักศึกษา

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีแหล่งเงินทุน

ช่วยเหลือให้สามารถจบการศึกษา

ออกไปสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมกัน 

1. คัดเลอืกผู้ท่ีเข้ารับทุน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

23. งานศลิปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

อาทิ การผลิต และเผยแพร่เอกสาร

วัฒนธรรม การเผยแพร่สื่อต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 

24. งานมาตรฐานวทิยานพินธ์ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ 

แ ล ะ ชี้ แ น ว ท า ง ใน ก า ร พั ฒ น า

มาตรฐานการจัดทาวิทยานิพนธ์ใน

ระดับบัณฑิตศกึษาตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1. แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอสิระ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

25. งานห้องปฏิบัตสิาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การควบคุมดูแลการฝึก

ปฏบัิตกิารและการปฏบัิตหินา้ที่ผู้ช่วย 

1. ปฏบัิตหินา้ที่ผู้ช่วยสอน-ควบคุมดูแลการฝกึปฏิบัตกิาร ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายบริการการศกึษา 

 2. จัดเตรียมชุดฝึกปฏบัิตกิารส าหรับจัดการเรียนการสอน 

3. รบัจองหอ้งปฏบัิตกิารและใหบ้ริการอุปกรณน์อกตารางเรียน 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2 . เพื่ อ ให้ ก า รจั ด เต รียม ชุ ด ฝึ ก

ปฏิบัติการส าหรับจัดการเรียนการ

สอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การรับจองห้องปฏิบัติการ

และให้บริการอุปกรณ์นอกตาราง

เรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

26. งานโครงการจดัการศึกษาส าหรบัมหาวทิยาลัยนอร์มอลยูนนาน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่ อให้การขอขยายวีซ่ าให้กับ

นักศึกษาโครงการจัดการส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอนยูน

นานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. เพื่อให้การเทียบโอนผลการศึกษา

ของโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

1. ขอขยายวซิ่าให้นักศกึษามหาวทิยาลัยนอร์มอนยูนนาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

โครงการจัด

การศึกษาส าหรับ

มหาวทิยาลัยนอร์ 

มอลยูนนาน 

 

2. เทียบโอนผลการศึกษาของโครงการจัดการศกึษาส าหรับมหาวทิยาลัยนอร์มอ

ลยูนนาน 
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ภำคผนวก 1  

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๑๖๗.๑/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓

___________________________

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในและเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปอยางตอ
เน่ือง ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวย
งานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พรบ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบุคมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตัว
บงช้ีท่ี ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวทิยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑการประเมิน "คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(สํานักงาน ป.ป.ช) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดยอยที่ ๑๐.๑ การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอ ๐๓๖ กําหนด
ใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ และขอ ๐๓๗ กําหนดใหสวน
ราชการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการอํานวยการ

๑. คณบดี ประธานกรรมการ

๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

๗. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร กรรมการ

๘. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ



-  ๒  -

๙. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ

๑๐. รักษาการหัวหนาฝายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
หนาท่ี

๑.สงเสริมสนับสนุนและใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ แกคณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.กํากับติดตามและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ

๒. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

๖. นายยงยุทธ กิจสันทัด กรรมการ

๗. นางจุฑารัตน สมอคร กรรมการ

๘. นายภาณุวัฒน อุบลแยม กรรมการ

๙. นางสาวนริสา รวดเร็ว กรรมการ

๑๐. นางสาวเอมอร ตอโมกข กรรมการ

๑๑. นางสาวสุรียพร สรอยทอง กรรมการ

๑๒. นางวิมล โถมกระโทก กรรมการ

๑๓. นายกฤษณปกรณ บุญมา กรรมการ

๑๔. นายวุฒิพงศ เนียมบุญ กรรมการ

๑๕. นายวัชรากร เฉลยปราชญ กรรมการ

๑๖. นางสาววนิดา กงแหลม กรรมการ

๑๗. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ กรรมการ

๑๘. นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ กรรมการ

๑๙. นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน กรรมการ

๒๐. นางสาวศุภลักษณ พงศพิพัฒน กรรมการ
 



-  ๓  -

๒๑. นายจตุพร ผ้ัวผดุง  กรรมการ

๒๒. นายเกียรติยศ ลอทองสมุทร กรรมการ

๒๓. นางสาวจิราพร ฮามวงศ กรรมการ

๒๔. นายเจริญพร เดชมณี กรรมการ

๒๕. นางสาวยุพิน แกวคํา กรรมการ

๒๖. นายอรรถกฤต จันทร กรรมการ

๒๗. นายธนบรรณ วรุณธรรม กรรมการ

๒๘. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ กรรมการ

๒๙. นางสาวกันยารัตน ขันแกว กรรมการ

๓๐. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล กรรมการ

๓๑. นายพีรพงศ โผแพ กรรมการ

๓๒. นายพเยาว นุมเรืองรัน กรรมการ

๓๓. วาที่ร.ต หญิง สุรีพร พวงทอง กรรมการ

๓๔. นาวสาวชวิศา สงคประสิทธิ์ กรรมการ

๓๕. นางนวกมล พรมมา กรรมการ

๓๖. นางสาวสุภาวดี  เรืองสังข กรรมการ

๓๗. นายประทีป  ชาลี กรรมการและเลขานุการ

๓๘. นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 
หนาท่ี

๑.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอตออธิการบดี เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

๒.ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๓.รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายใน

๔.วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่
สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก
ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการทุจริต รวมทั้ง
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕.อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมอบหมาย
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 



(ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
07ส.ค.62  เวลา 09:40:16  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQA2A-DYANg-A2ADU-ARgA3

 



 

หนา้ 43 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 2  

ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM-01) 
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โอกาสเกิดข้ึนทุกๆ ปีการศึกษา สูงมาก 5 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดข้ึนทุก 2 ปีการศึกษา สูง 4 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 16- 20

สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนทุก 3 ปีการศึกษา ปานกลาง 3 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนทุก 4 ปีการศึกษา น้อย 2 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนทุก 5 ปีการศึกษา น้อยมาก 1 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก 1

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 12 เดือน สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อย

ละ 21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 9 - 11 เดือน สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อย

ละ 16-20

สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 6 - 8 เดือน ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อย

ละ 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 3 - 5 เดือน น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อย

ละ 6-10

น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 1 - 2 เดือน หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อย

ละ 5 ลงมา

น้อยมาก 1

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 เดือน สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 3 เดือน สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 6 เดือน ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 9 เดือน น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 5 ข้อ

น้อย 2

แบบฟอร์มกำรระบุควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียง (FM-RM 01) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2563

หน่วยงำน (1) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

25 P

ความเส่ียง

น้อยมาก

P

P จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้ (ความเส่ียงปี 62)

1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากร

ในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมาก

พอท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจาก

ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

P

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถ

ของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้

1 2

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้าน

บริการวิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง

1.ด้ำนกลยุทธ์

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

เส่ียงสูงมาก

2 P

5

1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

P P
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 ปี น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการครบท้ัง 6 ข้อ

น้อยมาก 1

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 เดือน สูงมาก 5 ไม่มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

สูงมาก 5

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 3 เดือน สูง 4 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 เร่ือง

สูง 4

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 6 เดือน ปานกลาง 3 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เร่ือง

ปานกลาง 3

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 9 เดือน น้อย 2 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เร่ือง

น้อย 2

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 ปี น้อยมาก 1 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 14 เร่ือง

น้อยมาก 1

1 ความเส่ียง

น้อยมาก

P 1 1

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้าน

บริการวิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล 1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

P P

Pการน างานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมี

น้อย

3. การให้ความส าคัญและประสิทธิภาพการท างาน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย

4. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึน  ≥3 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีการเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ หรือ

โทรทัศน์ และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับผลเสียหาย ต่อจิตใจ การศึกษา 

ทรัพย์สิน หรือชีวิต

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน ≥1 คร้ัง/ปี (ต่อเน่ือง) สูง 4 เผยแพร่ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ติดต่อกัน >3 วัน

 หรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับผลเสีย

หายต่อจิตใจ และทรัพย์สิน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี (ไม่ต่อเน่ือง) ปานกลาง 3 เผยแพร่ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ติดต่อกัน >1-3 

วัน หรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 ปี/คร้ัง น้อย 2 เผยแพร่ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ 1 วัน และ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับผลเสียหาย

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึน ≥2 ปี/คร้ัง น้อยมาก 1 มีผู้พบเห็นและร้องเรียนกับมหาวิทยาลัยและ

แก้ไขได้โดยไม่มีผู้เสียหายท้ังผู้จัดและ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน

 และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4

 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 

และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 

ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสีย

เล็กน้อย

น้อยมาก 1

251. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุ

คะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละ

สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

 หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหล

ผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้

ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์

ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง

ไฟฟ้าต้นไม้ท่ีข้ึนขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะ

สายไฟฟ้า

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

155 3P การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่

เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดของ

มหาวิทยาลัย (ความเส่ียงปี 62)

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คณะ

 หรือมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและไม่มีอาจารย์

ควบคุมดูแล

P ไฟฟ้าดับ (ความเส่ียงเดิม ปี62) 5 5

Pความเส่ียง

สูง

เส่ียงสูงมาก P P

P
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน

 และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4

 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 

และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 

ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสีย

เล็กน้อย

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง หรือความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความ

เสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 

50,000 บาท

น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่

เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก 1

การเกิดเหตุอัคคีภัย  (ความเส่ียงเดิม ปี

62)

P

P 2 1 2

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ

ไฟฟ้าอาจมีการช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือ

ลัดวงจร

2 5

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ความเส่ียงเดิม ปี62)

อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาด

ของโปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P P

P

ความเส่ียง

น้อยมาก

10 ความเส่ียง

สูง

P
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 12 เดือน สูงมาก 5 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

มากกว่าร้อยละ 4 ข้ึนไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 9 - 11 เดือน สูง 4 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 4

สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 6 - 8 เดือน ปานกลาง 3 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 3

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 3 - 5 เดือน น้อย 2 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 2

น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 1 - 2 เดือน หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 1 ลงมา

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 1 เดือน สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 3 เดือน สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 6 เดือน ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 9 เดือน น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 1 ปี น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วน

งาน

น้อยมาก 1

1

เส่ียงสูงมาก

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

P

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผล

ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

(ความเส่ียง ปี 62)

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ 

สป.อว มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท า

ให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

(T:60)

5

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผน

P P

P P25

ความเส่ียง

น้อยมาก

1 1

5

1. การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน ท าให้การ

เบิกจ่ายล่าช้าด้วย

P
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด 

หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000

 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและ

มีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

การกีดกันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือ

รับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

1 1 1การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

P ความเส่ียง

น้อยมาก

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

P P



1. 
ให้

กา
รศึ

กษ
าฯ

2)
 วิ
จัย

 ฯ

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร

4)
 ท

 านุ
บ า

รุง
ศิล

ปะ
ฯ

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ

ค ำอธิบำย โอกำสท่ีจะเกิด ระดับ ค ำอธิบำย ผลกระทบ ระดับ

โอ
กำ

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
ำม

เสี่
ยง

หน่
วย

งำ
นจั

ดก
ำร
ศึก

ษำ

หน่
วย

งำ
นจั

ดก
ำร
ศึก

ษำ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด 

หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000

 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด 

หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000

 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด 

หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000

 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและ

มีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

การกีดกันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือ

รับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

บุคคลน้ันได้ชอบท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงเอกสารอย่าง

ใดอย่างหน่ึงก่อนส่งมอบในการด าเนินการเบิกจ่าย ซ่ึง

ท าให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการใน

หน่วยงาน

P

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

P

P P

P P

P P

การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย

P 15 ความเส่ียง

สูง

5.3 ควำมเส่ียงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

3 5


