
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2564
ฝ่ายบริการการศึกษารายงานจ านวนนักศึกษา

ท่ีมารายงานตัวในแต่ละรอบ ให้ทางผู้บริหาร

และสาขาวิชาทราบ

2.ปรับปรุงหลักสูตร (ท่ีมีความเส่ียง) 

โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ

 และผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการวิพากษ์

หลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

สาขาวิชาท่ีมีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน

รับ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วย

การเข้าถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะ

แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ออกบูธจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

โดยน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ ท่ังแผ่นพับ และรูปแบบ

ออนไลน์

1.จัดให้มีจุดคัดกรอง บุคลากร 

นักศึกษา และผู้มาติดต่อจากภายนอก

จัดให้มีจุดเข้า-ออกอาคารเพียงแค่จุดเดียว และ

มีการติดต้ังเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณ

จุดคัดครอง

2.ท าความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ ด้วย

แอลกอฮอล 70%โดยเฉพาะกลอน

หรือลูกบิดประตู ราวจับบันได

แม่บ้านจะเข้าท าความสะอาดบริเวณจุดเส่ียง

ทุก ๆ 3 ช่ัวโมง

3.มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับ

ท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนท่ี

ส่วนกลาง

มีเจลแอลกอฮอลเพียงพอต่อความต้องการ

4.ดูแลบริเวณอา่งล้างมือและห้องน้ าให้

สะอาด จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมืออย่าง

เพียงพอ

มีสบู่เหลวเพียงพอต่อความต้องการ

1.ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ

ในแผนอพยพหนีไฟ

มีการประชุมก าหนดหน้าท่ีเม่ือเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน

2.เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงและซ้อม

หนีไฟปีละคร้ัง

ยังไม่มีการเข้าอบรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด

3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพ

พร้อมใช้งาน ปีละ 2 คร้ัง

เจ้าหน้าท่ีอาคารฯเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ตามอาคาร รอบ 6 เดือน

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก จัดท าแผนดับเพลิงและซ้อม

อพยพหนีไฟ ประจ าปี

ได้แผนอพยพหนีไฟ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

และอุปกรณ์ดับเพลิง

พร้อมใช้งาน

1 1 1

1

ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

พีรพงศ์

1 ความเส่ียงน้อยมาก จัดท ามาตการป้องกันโรคติดต่อ

โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

ไม่พบผู้ติด (COVID-19) 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

พีรพงศ์

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

P 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มีความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมีการ

ช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแล

การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจ

ก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อต

หรือลัดวงจร

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก

P 2.4 โรคระบาด มีการแพร่ระบาด และพบว่ามี

รายงานพบผู้ติดเช่ือเป็นบุคลากร/

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1

1

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1

1.ด้านกลยุทธ์

P 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ภาณุวัตน์

ได้หลักสูตรปรับปรุง 

โดยมีการปรับโครง 

สร้าง เน้ือหารายวิชา

และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

มาวิพากษ์หลักสูตร 

ให้ตรงตามความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน

2.ด้านการปฏิบัติงาน

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก 1. ตรวจสอบจ านวนรับเข้า 

ย้อนหลัง 3-5 ปี หากมีจ านวน

นักศึกษาท่ีรับเข้าลดลงต่อเน่ือง 

ให้ปรับลดแผนรับจ านวน

นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรท่ีมี

ความเส่ียง

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

11. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/

สาขายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัย

อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท า

ให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมี

อัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความ

ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน

 (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มี

ประสิทธิภาพมากพอท าให้การเข้าถึง

ข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละ

สิทธ์ิ เน่ืองจากได้รับการคัดเลือกเข้า

ศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6.สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศมีการแข่งขันกันมาก

ข้ึน (T:61)

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.หน่วยงานท่ีจะขอซ้ือ/ขอจ้าง ท าบันทึกหรือ

เขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซ้ือ/ขอจ้าง

2.ประสานงานผู้ประกอบการเพ่ือจะขอใบเสนอ

ราคา

3.บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง  

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบขอ

อนุญาตซ้ือ/จ้าง PR

4.พิมพ์ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ตามรูปแบบของ

กรมบัญชีกลาง  ประสานงานผู้ประกอบการส่ง

ของ  บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม

ใบตรวจรับ RE

5.บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบ

เบิกจ่าย US ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุก

ใบอกีคร้ัง บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

1.หน่วยงานท่ีจะขอซ้ือ/ขอจ้าง ท าบันทึกหรือ

เขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซ้ือ/ขอจ้าง

2.ประสานงานผู้ประกอบการเพ่ือจะขอใบเสนอ

ราคา

3.บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง  

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบขอ

อนุญาตซ้ือ/จ้าง PR

4.พิมพ์ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ตามรูปแบบของ

กรมบัญชีกลาง  ประสานงานผู้ประกอบการส่ง

ของ  บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม

ใบตรวจรับ RE

5.บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบ

เบิกจ่าย US ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุก

ใบอกีคร้ัง บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

1.ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรการใน

การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 เร่ืองการส่งคืนเงินยืมตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด

1. ผู้บริหารก าหนดการยืมเงินทดรองราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย

ก าหนดการยืมเงินไว้ 4 ไตรมาสและให้ผู้บริหาร

ยืมเงินทดรองราชไตรมาสละ 1 ท่าน

2.ตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืมให้

เป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด อย่าง

ละเอยีด เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีผู้ขอยืมเงิน 

ยืมเงินจ านวนมากเกินกว่าความจ าเป็น

และเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง

2. โครงการท่ีขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการจะ

มีการตรวจสอบรายละเอยีดการเบิกเงินของแต่

ละรายการในโครงการว่าเป็นไปตามข้อก าหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "เร่ือง

การก าหนดประเภทรายจ่ายและเง่ือนไขการ

จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

พิมชนก

1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ยุพิน,เจริญพร,เอื้ออารีย์

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

P 5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารใน

การเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อ

ประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก ผู้บริหารก าหนดมาตรการในการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เร่ือง การส่งคืนเงินยืมตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ

อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันมิให้

เกิดการทุจริตการยักยอกเงิน

หลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ

เบิกจ่าย หรือกระท าการอันเป็น

ผลประโยชน์แก่ตน โดยหาก

พนักงานไม่ด าเนินการส่งคืนเงิน

ยืมในระยะเวลาท่ีก าหนดจะไม่

สามารถขอยืมเงินคร้ังต่อไปได้ 

และต้องท าหนังสือช้ีแจงสาเหตุ

การส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกิน

ก าหนดต่อผู้บริหาร

จากการท่ีมีการ

ตรวจสอบการยืมเงิน

และเอกสารการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

ก าหนดของประกาศ

มหาวิทยาลัยฯท าให้

บุคลากรท าการ

เบิกจ่ายได้รวดเร็วข้ึน

เกิดการผิดพลาดน้อย

และท าให้การคืนเงินยืม

เป็นไปตามก าหนด

ระยะเวลา

1

1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

ยุพิน,เจริญพร,เอื้ออารีย์

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

P 5.3 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อ

ประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงาน 

คณะฯคัดเลือกผู้ประกอบการใน

ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

 ของกรมบัญชีกลาง ท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มาประกอบในการ

พิจารณาในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บุคคลท่ีท าการเบิกจ่าย

ไม่มีการแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงเอกสาร 

เน่ืองจากมีแบบฟอร์ม

ในการขอเบิกจ่าย และ

เอกสารหลักฐานใน

การแนบการเบิกจ่าย 

เป็นไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1

5. ความเส่ียงการทุจริต

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานคณะฯ

ก าหนดมาตการห้ามเจ้าหน้าท่ี

เชิญชวนพวกพ้องเข้าร่วมเสนอ

ราคา

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง

บุคคลท่ีท าการเบิกจ่าย

ไม่มีการแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงเอกสาร 

เน่ืองจากมีแบบฟอร์ม

ในการขอเบิกจ่าย และ

เอกสารหลักฐานใน

การแนบการเบิกจ่าย 

เป็นไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

P 5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท า

ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่

เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือ

ให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีด

กันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทาง

เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ี

มีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

ผู้อืน่ท่ีเก่ียวข้อง

5
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความ

เส่ียง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวง

ถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ กรณียืม

เงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมท้ังรายงาน

ต่อท่ีประชุม ผู้บริหารฯ ทราบเป็น

ประจ าทุกคร้ัง

2. ฝ่ายพัสดุและการเงินของคณะฯมีการจัดท า

หนังสือ ทวงถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ 

กรณียืมเงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายตามระยะ

ท่ีก าหนด

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

พิมชนก

P 5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารใน

การเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อ

ประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก ผู้บริหารก าหนดมาตรการในการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เร่ือง การส่งคืนเงินยืมตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ

อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันมิให้

เกิดการทุจริตการยักยอกเงิน

หลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ

เบิกจ่าย หรือกระท าการอันเป็น

ผลประโยชน์แก่ตน โดยหาก

พนักงานไม่ด าเนินการส่งคืนเงิน

ยืมในระยะเวลาท่ีก าหนดจะไม่

สามารถขอยืมเงินคร้ังต่อไปได้ 

และต้องท าหนังสือช้ีแจงสาเหตุ

การส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกิน

ก าหนดต่อผู้บริหาร

จากการท่ีมีการ

ตรวจสอบการยืมเงิน

และเอกสารการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

ก าหนดของประกาศ

มหาวิทยาลัยฯท าให้

บุคลากรท าการ

เบิกจ่ายได้รวดเร็วข้ึน

เกิดการผิดพลาดน้อย

และท าให้การคืนเงินยืม

เป็นไปตามก าหนด

ระยะเวลา

1


