
 

 
 

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

  

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

หนา้ ข 

ค าน า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม

พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ตอ้งมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

     (รศ.ดร.นิพนธ์ ศศธิรเสาวภา) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     
 

 



 

หนา้ ค 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 

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. 2565 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 Trade way 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. 2565 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และ 5. ความเสี่ยงการทุจริต 5.1) ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต5.2) 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 5.3) ความเสี่ยงทุจริตในความ

โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



 

หนา้ ง 

 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับที่ก าหนดไว้ 

1.ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศกึษา 

ในปีการศึกษา 2565 

2.ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มคีวามเสี่ยง)  

โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการ

วิพากษ์หลักสูตร เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วยการเข้าถึงโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ด้วยการแนะแนวทางการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศกึษา 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

โรคระบาด 1. จัดให้มจีุดคัดกรอง บุคลากร นักศึกษา และผูม้าติดตอ่จากภายนอก 

2. ท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ด้วยแอลกอฮอล์ 70%โดยเฉพาะ

กลอนหรอืลูกบิดประตู ราวจับบันได  

3. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณ

พืน้ที่ส่วนกลาง 

4. ดูแลบริเวณอ่างล้างมือและห้องน้ าให้สะอาด จัดให้มีสบู่ส าหรับล้าง

มอือย่างเพียงพอ 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี 1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่ก าหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ

เทคโนโลยีของคณะ 

2.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



 

หนา้ จ 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

5. ความเสี่ยงการทุจริต 

5.1 ความเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องในการ

จัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

การจัดซือ้จัดจ้างที่มคีวามผูกขาดกับ

ผูป้ระกอบการรายเดิม 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย 

1.ผูบ้ริหารมกีารก าหนดมาตรการในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เรื่องการส่งคืนเงินยืมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.ตรวจสอบการขออนุมัตเิงินยืมใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด อย่าง

ละเอียด เพื่อไม่ใหเ้กิดกรณีผูข้อยืมเงนิ ยืมเงินจ านวนมากเกินกว่า

ความจ าเป็นและเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง 

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวงถาม ติดตาม เจ้าของโครงการ 

กรณียืมเงินแล้วไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พร้อมทั้งรายงานต่อที่ประชุม ผู้บริหารฯ ทราบเป็นประจ าทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ ฉ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามภาระงาน 23 งาน  

รายละเอียดดังนี ้

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

1.งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ - ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง 

รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

12 

2.งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิด

ทัศนคติท่ีดี ภาพพจน์ท่ีดี อันจะน าไปสู่สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

หน่วยงานและสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุน

และความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร 

การศึกษา,ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้มารับ

บริการจากคณะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

9 

3.งาน IT-โสตฯ การวางแผนการ การจัดท า การจัดหา ออกแบบโสตทัศนูปกรณ์ 

เชน่ การตดิตัง้อุปกรณ์ใหม ่การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ การ

บริการการเรียนและการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล และเป็นการสื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจ

และเห็นตามด้วย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

9 

4.งานอาคาร-ยานพาหนะ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน และปฏิบัติตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในการใช้งานอาคาร/ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

11 

5.งานบุคลากร 1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรง

กับต าแหนง่งานท่ีต้องการ 

2 . เพื่ อ บ า รุ ง รั ก ษ าพนั ก งานห รือ บุ ค ล าก ร ท่ี มี ค วาม รู้

ความสามารถให้ท างานอยู่กับองคก์รนาน ๆ 

3. เพื่อมอบหมายงานให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของคน 

ท าให้เกิดประสิทธิผลหรือได้รับประโยชนส์ูงสุด 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ และเสริมทักษะ

11 



 

หนา้ ช 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

ให้มีความรู้ความช านาญมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

6.งานการเงิน-บัญช-ีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

-ระเบียบการเบิกจ่าย 

- -ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน1. ด้านการปฏบัิตติาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

2. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) 

13 

7.งานพัสดุ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-จัดจ้างผ่านระบบ ERP เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

10 

8.งานบริหารงานท่ัวไป 1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และ

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

23 

9.งานหลักสูตรและการสอน 1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และ

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

14 

10.งานฝึกประสบการณ์วิชาชพี 1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี 4 



 

หนา้ ซ 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และ

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย/ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

11.งานวเิคราะห์แผนงาน-

งบประมาณ 

เพื่ อติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดท ารายงานเผยแพร่ ให้ค าปรึกษา

แก่เจ้าหน้าท่ีงบประมาณและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง

ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง หรอืท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ 

จัดท าแผนการด าเนนิงานตดิตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี, ติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

17 

12.งานพัฒนาระบบ,ประเมินผล

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 

รายปี  ติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี สนับสนุน

ภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย  รวมท้ังปฏบัิตงิานร่วม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

6 

13.งานประกันคุณภาพ เพื่ อรายงานผลการปฏิ บัติตามตัวบ่งชี้ ท่ี ได้ รับมอบหมาย 

วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

11 

14.งานผลิตผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารยข์องคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานและ

พัฒนาอยา่งตอ่เนื่องตามศักยภาพและความถนัดท่ีมีอยู ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

3 



 

หนา้ ฌ 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

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 หรือเป็นการบริการท่ีจัดในสถาบันการศกึษา

โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

18.งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่ง

เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้  การถ่ ายทอด การแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ์  การสืบทอดภูมิ ปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และ

เอกลักษณ์ของชุมชน อกีท้ังเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านตา่ง  ๆ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

19.งาน U-ranking เพื่อให้หน่วยงานได้มี เอกสารอ้างอิงส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ

จัดเตรียมข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University 

Rankings) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

3 

20.งานกิจการนักศกึษา เพื่อด าเนนิงานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ีกระท าอย่างเป็นระบบ เพื่อ

กระตุน้ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ท้ังดา้นร่างกาย จิตใจ 

อารมณ ์สังคมและบุคลกิภาพให้เต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

12 



 

หนา้ ญ 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

21.งานบริหารและสวัสดภิาพ เพื่อจัดบริการและสวัสดิการท่ีหลากหลายตรงตามความ

ตอ้งการของนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

5 

 

22.งานแนะแนวและทุนการศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิต ด้านทุนการศึกษา ให้

ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ ฝึกอบรม แนะแนว การศึกษาต่อ 

บริการจัดหางาน ส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความพร้อม

ในการศึกษาเล่าเรียน พัฒนาคุณภาพให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์พร้อม

ออกไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ  ส่งเสริมให้

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีแหล่งเงินทุนช่วยเหลือให้

สามารถจบการศึกษาออกไปสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียม

กัน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1 

 

23.งานศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ไทย อาทิ การผลิต และเผยแพร่เอกสารวัฒนธรรม การเผยแพร่

สื่อต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ ฎ 

 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 

สารบัญ ฎ 

บทที่ 1 บทน า 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

5 

 1.2.1 โครงสรา้งหน่วยงาน 5 

 1.2.2 โครงสรา้งการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 5 

 1.2.3 วิสัยทัศน ์(Vision) 6 

 1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 6 

 1.2.5 พันธกิจ (Mission) 6 

 1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 6 

 1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 6 

 1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 6 

 1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 6 

 1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 7 

 1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 7 

 1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 7 

 1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 10 

 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 11 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 11 

 1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 12 

 1.3.3 ข้อมูลผูส้ าเร็จการศกึษา 13 

 1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 14 

 1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 14 

 1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 14 

 1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 15 

 1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 15 
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หนา้ 1 

บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะ

แรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการสอน

รายวิชาต่างๆ ที่เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติใหม้หาวิทยาลัยครูทุกแห่ง

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนใน

ระดับอนุปริญญารับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี (หลัง อนุปริญญา) สาขาการศึกษามีวิชาเอก 3 

วิชา คือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและต าแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น 

“คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง

ภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต จ านวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 

โปรแกรมวิชาศลิปกรรม โปรแกรมนาฏศิลป์โปรแกรมวิชานาฏศลิป์และการละคร  และโปรแกรมดนตรีแยกไป

ตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาและ

สาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา  

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้นทั้ง

ภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและ

ภาษาจนีเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2545 

คณะฯ จึงได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และโปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วย

หลักสูตรแผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิด

การสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจนี” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 

นอกจากนี้คณะได้มีการท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Yunnan Normal 

University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language 

and Culture Center) โดยท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตร

ภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการ

สอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาได้ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการในการจัดการศกึษาส าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 

(Jont Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานนาน 2 

ปี และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป 

อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะฯได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท า

หลักสูตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดย

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2550 และสาขาวิชาการการจัดการ

สารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศกึษาในภาคเรียนที่ 1/2551  

ในปีการศึกษา 2554 คณะฯได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ (การ

จัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียน

การสอน จ านวนทั้งสิน้ 15 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรีจ านวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 

2 หลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ 

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

11.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

12.หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาการสารสนเทศศกึษา 

13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ 



 

หนา้ 3 

- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 

ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างจุดเน้นที่สอดคล้องกับ

ทิศทางและจุดเน้นของประเทศปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันให้ควบ

รวมกันเพื่อสร้างจุดแข็งที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ สร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืน และการ

ขยายภาคเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยในลักษณะจตุรภาคโดยมีการ

จัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 3 หน่วยงาน คือ 1) วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ 2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ 3) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งก าหนดให้ย้าย

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดตั้งวิทยาลัย ดังนี้ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น , แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน และแขนงวิชา

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) และสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  5) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาวิชาการ

การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อม

ทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจ านวนทั้งสิน้ 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

7. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรจ านวน 1 อาคารเรยีน ได้แก่ อาคาร 35 ประกอบด้วย 

1. ห้องเรียน จ านวน 24 ห้อง  

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 หอ้ง  

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning) ระบบ E 

–Office E-learning เป็นต้น 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 
 

1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (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 เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สั งคม 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”   

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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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 มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

 1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

 2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

 4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศกึษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

 2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

 1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

 3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 
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 5) พัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

 3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

 4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

 1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

 5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

 3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผ ยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) ดังน้ี  

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติม

เต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น  

“ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน ์15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม”  
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 จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

 มหาวิทยาลัยแหง่ความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม ่

 W : Aiming to be the World-Class University. 

 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

 มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

 มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

 การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

 มหาวิทยาลัยแหง่ความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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1.2.13 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปี

กำรศึกษำ 

2561 

ปี

กำรศึกษำ 

2562 

ปี

กำรศึกษำ 

2563 

สาขาวิชาภาษาไทย 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 1 1 

สาขาวิชาภาษาจนี 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 

1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 1 1 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 1 1 1 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศ 1 1 1 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 1 1 1 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 1 1 1 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 1 1 1 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

และบริการ 

1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 15 15 15 

แหล่งข้อมูล : เล่มรายงานการประเมนิตนเอง SAR ประจ าปีการศกึษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

สาขาวิชาภาษาไทย 301 213 212 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 348 371 391 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 385 406 385 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 200 208 227 

สาขาวิชาภาษาจนี 336 324 363 

สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 

1,151 1,148 1,041 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก 

637 654 660 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 275 231 217 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

441 342 291 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 

92 66 73 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 324 410 566 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 852 721 697 

สาขาวิชาการบริหารงาน

ต ารวจ 

425 393 352 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

39 41 35 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

และบริการ 

17 16 10 

รวมทั้งสิ้น 5,823 5,544 5,520 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศกึษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

สาขาวิชาภาษาไทย 70 70 73 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 88 88 83 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 58 58 114 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 36 36 54 

สาขาวิชาภาษาจนี 48 51 24 

สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 

302 302 337 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พัก 

141 141 179 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 54 54 25 

สาขาวิชาการจัดการสังคมและ

วัฒนธรรม 

83 84 116 

สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 

25 26 25 

สาขาวิชานิตศิาสตร์ 75 75 75 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 213 327 239 

สาขาวิชาการบริหารงาน

ต ารวจ 

119 119 107 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

12 - - 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

และบริการ 

10 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,334 1,431 1,451 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 
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1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีกำรศึกษำ 

รำยงำน 

2561 2562 2563 

การมงีานท า 94.05 1,353 1,272 

เงินเดอืนเริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. 15,708.00 16,202.00 16,510.00 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติ 4.72 4.63 4.65 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

หน่วยงำน 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 57 60 60 102 102 

รวมทั้งสิ้น 57 57 60 60 102 102 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 

1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2 1 

รวมทั้งสิ้น 3 2 1 

แหลง่ข้อมูล : เลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศึกษา 2563 ระดับหนว่ยงาน โดยคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้รายงานผลการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน

ท้องถิ่น โดยใชห้ลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง บ้านคลองบางแค หมูท่ี่ 4 ต.บางนางล ีอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ 

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 3 3 

รวมทั้งสิ้น 4 3 3 

แหลง่ข้อมูล : เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปกีารศกึษา 2563 ระดับหนว่ยงาน 

1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร 

 สำยสนับสนุนวิชำกำร 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

28 5 - 33 25 8 - 33 19 5 - 24 

รวมทั้งสิ้น 28 5 - 33 25 8 - 33 19 5 - 24 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งานบริหารบุคคล 

สำยวิชำกำร 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

115 15 1 131 103 23 2 128 44 7 0 51 

รวมทั้งสิ้น 115 15 1 131 103 23 2 128 44 7 0 51 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป งานบริหารบุคคล 
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1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 5 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี

รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

0.01-1.50 ต้ อ งป รั บ ป รุ ง

เร่งด่วน 

1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมำก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 4 1.2,1.3 

(2.88) 

1.4 

(5.00) 

1.1 

(3.74) 

3.62 ระดับดี 

2 3 2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

2.2 

(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 

รวม 11 3 6 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.58 5.00 4.37 4.50 ระดับดี 

ผลกำรประเมิน ระดับดี ระดับดีมำก ระดับดี  

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2563 พบว่า ผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี จาแนก

ตามปัจจัย นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี ้

ปัจจัยนาเข้า (Input)   คะแนนเฉลี่ย 3.58 ระดับคุณภาพดี 

ปัจจัยกระบวนการ (Process)  คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)   คะแนนเฉลี่ย 4.37 ระดับคุณภาพดี 
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บทที่ 2 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
2.1 นโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

 เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม 

พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ รวมทั้ง

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงก าหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกระดับต้องตระหนัก  

ให้ความส าคัญและมสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 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  

เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 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. 2565 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมิน 

1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

เพื่อให้บุคลากรของ 

หนว่ยงานสามารถหา

วิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้

ต่อปี 

2. แผนกำรควบคุมภำยใน 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการด าเนินงานจะ

บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนนิการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนนิการควบคุมภายในตามภาระงาน

ที่ก าหนด 
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2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 

2 จัดท าเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3 จัดส่งเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้กองนโยบายและแผน

ตรวจสอบ 

4 ปรับแก้เล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากกองนโยบายและแผน (ถ้ามี) 

11 – 15 ตุลาคม 2564 

5 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหนว่ยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

18 – 29 ตุลาคม 2564 

6 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกองนโยบายและแผน 

7 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

30 ตุลาคม 2564 

8 ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ตุลาคม 2564 –  

30 กันยายน 2565  

9 

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

แผนบริหารความเสี่ยง 

- รอบ  6 เดือน มีนาคม 2565 

- รอบ 12 เดือน 

 

 

กันยายน 2565 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

10 

  

  

  

สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

แผนบริหารความเสี่ยง  

- รอบ  6 เดือน มีนาคม 2565 

- รอบ 12 เดือน กันยายน 2565 

11 

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

แผนบริหารความเสี่ยง  

- รอบ  6 เดือน มีนาคม 2565 

- รอบ 12 เดือน กันยายน 2565 

12 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง 

สิงหาคม 2565 

13 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประชาคม

รับทราบ 

กันายน 2565 

 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหนว่ยงาน 24 กันยายน –  

29 ตุลาคม 2564 2 จัดท าแผนการควบคุมภายใน โดยก าหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมการควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน 

3 น าแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในของหน่วยงานและจัดส่งให้กองนโยบายและแผน 

4 ด าเนนิการตามกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด 1 ตุลาคม 2564 –  

30 กันยายน 2565 

5 ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 

- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน  

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

2565 และส่งให้กองนโยบายและแผน 

มีนาคม 2565 

6 ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 

- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน  

กันยายน 2565 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

(ปค.5) และส่งให้กองนโยบายและแผน และกองนโยบายและ

แผนรวบรวมส่งให้หนว่ยตรวจสอบภายใน 

7 หน่วยงานรับตรวจประเมินการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

ตุลาคม 2565 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

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

เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควร

ค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนิ นการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับ

องค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผดิพลาดหรือน าการตัดสินใจ

นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศกึษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ



 

หนา้ 23 

การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงนิ งบประมาณ 

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 

ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรม

สัญญา การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนัน้  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง  ๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการมสี่วนรว่ม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงต่อเรื่องนติิธรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่ วยงานที่มี ภารกิจ

ใหบ้ริการประชาชนอนุมัต ิหรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
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วิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ใน

เชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ

เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑไ์ว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 

และน้อยมาก ดังตาราง 

ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าใหส้ามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญ

ให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก

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   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง    
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ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมกีารก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต

ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถ

แสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตำรำงแสดงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

ส ี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ

เสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บค

วำ
มร

ุนแ
รง

 

5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่

จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

ระบบการท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ

หยุดด าเนินงานหรอืกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ

จา้งบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด

ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่  4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงท่ีใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้วา่เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขัน้ตอนมวีัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผูบ้ริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสอืเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่  5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และมีการปฏิบัติจรงิสามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 



หน่วยงาน (1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.ทบทวนและปรับปรุงแผนรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2565

2.ปรับปรุงหลักสูตร (ท่ีมีความเส่ียง) 

โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ด้วยการเข้าถึง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 

ด้วยการแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

1.จัดให้มีจุดคัดกรอง บุคลากร นักศึกษา และผู้มา

ติดต่อจากภายนอก

2.ท าความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ ด้วยแอลกอฮอล 

70%โดยเฉพาะกลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับบันได

3.มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความ

สะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง

4.ดูแลบริเวณอา่งล้างมือและห้องน้ าให้สะอาด จัด

ให้มีสบู่ส าหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

1.สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนท่ี

ก าหนด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทคโนโลยีของ

คณะ

2.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการ

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ด้านการปฏิบัติงาน

P 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก จัดท ามาตการป้องกันโรคติดต่อโคโรนาไวรัส 

2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (9) ระยะเวลาด าเนินการ (10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

P 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้ 1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน

 (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพ

มากพอท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการ

ตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจาก

ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6.สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมี

การแข่งขันกันมากข้ึน (T:61)

1 ความเส่ียงน้อยมาก 1. ตรวจสอบจ านวนรับเข้า ย้อนหลัง 3-5 ปี 

หากมีจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าลดลงต่อเน่ือง ให้

ปรับลดแผนรับจ านวนนักศึกษาของแต่ละ

หลักสูตรท่ีมีความเส่ียง

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ/

ภาณุวัฒน์

ต.ค. 64 - ก.ย. 655 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 1

25 ความเส่ียงสูงมาก 1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

พีรพงศ์

2.4 โรคระบาด มีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช่ือ

เป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก

1 ความเส่ียงน้อยมาก1

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี )

จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

สิริธนธราธร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65P 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี อุปกณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของ

โปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 5
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (9) ระยะเวลาด าเนินการ (10) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

P 5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม

 ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงิน

และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

การกีดกันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือ

รับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้

หน่วยงานคณะฯก าหนดมาตการห้ามเจ้าหน้าท่ี

เชิญชวนพวกพ้องเข้าร่วมเสนอราคา

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

เอื้ออารี

P 5.2 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงาน

เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 1 1 ความเส่ียงน้อยมาก การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้

หน่วยงาน คณะฯคัดเลือกผู้ประกอบการใน

ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มา

ประกอบในการพิจารณาในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

เอื้ออารี

1.ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรการในการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เร่ืองการส่งคืนเงินยืม

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

2.ตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืมให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ ก าหนด อย่างละเอยีด เพ่ือไม่ให้เกิดกรณี

ผู้ขอยืมเงิน ยืมเงินจ านวนมากเกินกว่าความจ าเป็น

และเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกข้อความ ทวงถาม ติดตาม

 เจ้าของโครงการ กรณียืมเงินแล้วไม่ส่งเอกสาร

เบิกจ่ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมท้ัง

รายงานต่อท่ีประชุม 

ผู้บริหารฯ ทราบเป็นประจ าทุกคร้ัง

5.3 ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ผู้บริหารก าหนดมาตรการในการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่ือง การส่งคืนเงิน

ยืมตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบอย่าง

เคร่งครัดเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตการ

ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการ

เบิกจ่าย หรือกระท าการอันเป็นผลประโยชน์แก่

ตน โดยหากพนักงานไม่ด าเนินการส่งคืนเงินยืม

ในระยะเวลาท่ีก าหนดจะไม่สามารถขอยืมเงิน

คร้ังต่อไปได้ และต้องท าหนังสือช้ีแจงสาเหตุ

การส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกินก าหนดต่อผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

พิมชนก

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงาน

เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ

5 5 25 ความเส่ียงสูงมาก 1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65P 5.3 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

5. ความเส่ียงการทุจริต

1 1 ความเส่ียงน้อยมาก

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี
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บทที่ 4  

แผนกำรควบคุมภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 



แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1.งานธุรการและสารบรรณ  

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การออกเลขรับ - ส่งเอกสาร  

การร่าง/พมิพ ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสาร

ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/ รับเร่ืองจากนักศกึษา ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

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 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

2.งานประชาสัมพันธ ์

วัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติท่ีด ี

ภาพพจน์ท่ีด ีอันจะน าไปสู่

สัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างหน่วยงาน

และสาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความ

ร่วมมอืกันเป็นอยา่งดี โดยเผยแพร่

ข้อมูลหลักสูตร การศึกษา,ข่าวสาร 

กิจกรรม และข้อมูลท่ีถกูต้องแกผู่้มา

รับบริการจากคณะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เขยีนข่าวประชาสัมพันธ์ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

3. ตอบค าถามเบือ้งต้นผู้มาติดตอ่ 

4. ถ่ายรูปกิจกรรม 

5. ประกาศขา่วสาร  

6. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

7. ประชาสัมพันธ์รับนักศกึษา 

8. วางแผนประชาสัมพันธ์ 

9. ออกบูท 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

3. งาน IT-โสตฯ 

วัตถุประสงค ์

การวางแผนการ การจัดท า การ

จัดหา ออกแบบโสตทัศนูปกรณ ์เช่น 

การตดิตัง้อุปกรณใ์หม ่การปรับปรุง

และพัฒนาเว็บไซต์ การบริการการ

เรียนและการสอน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการถา่ยทอด

ความคิดหรือข้อมูล และเป็นการสื่อ

ให้ผู้รับสื่อเข้าใจและเห็นตามด้วย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ซ่อมบ ารุงฮารด์แวร์-ซอฟแวร์-ดูแลอุปกรณ ์ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ติดตัง้อุปกรณใ์หม่ 

3. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

4. เพิ่มขอ้มูลข่าวสารเว็บไซต์ 

5. บริการการเรียนการสอน 

6. จองห้องประชุม 

7. ถ่ายวดีิโอ - ตัดต่อ 

8. ระบบเครอืขา่ย 

9. ยมื - คืน วัสดุอุปกรณ ์



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

4. งานอาคาร-ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค ์

เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับ

บุคลากรภายใน และปฎิบัตติาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นการใชง้าน

อาคาร/ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แจ้งซ่อมขอ้มูลออนไลน ์ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

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 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

5. งานบุคลากร 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ี

มคีวามรู้ความสามารถตรงกับ

ต าแหนง่งานท่ีต้องการ 

2. เพื่อบ ารุงรักษาพนักงานหรือ

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้

ท างานอยู่กับองคก์รนาน ๆ 

3. เพื่อมอบหมายงานให้เหมาะกับ

ความรู้ความสามารถของคน ท าให้

เกิดประสิทธิผลหรือได้รับประโยชน์

สูงสุด 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้

ความสามารถ และเสริมทักษะให้มี

ความรู้ความช านาญมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ประเมินการปฏบัิตงิาน 

3. สรรหาบุคลากร 

4. จัดท าหนังสือรับรอง 

5. ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 

6. พัฒนาบุคลากร 

7. งานทะเบียนประวัตบุิคลากร 

8. ลงเวลามาปฏบัิตงิาน 

9. บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม/พัฒนา

บุคลากร 

10. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

11. จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

6. งานการเงนิ-บัญชี-งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม 

-ระเบียบการเบิกจ่าย 

- -ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1. ด้านการปฏบัิตติามกฏหมายและ

ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

2. ด้านการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท าเงนิเดอืน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 2. จัดท าสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 

3. ตรวจสอบการคืนเงินยมื 

4. เบิกจ่ายท่ัวไป 

5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ยจัดซื้อจัดจ้าง-เบิกจ่าย

ท่ัวไป 

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 ผู้ก ากับ 

7. งานพสัด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุจัดจ้างผา่น

ระบบ ERP เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ควบคุมวัสด ุ

3. จ าหนา่ยพัสดุ 

4. จัดท ารายงานพัสดุคงเหลอืประจ าปี 

5. ขึน้ทะเบียนผู้ขาย 

6. จัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าป ี

7. จัดท าทะเบียนประวัตคิรุภัณฑ์ 

8. ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ-สญัญาจ้าง 

9. ออกเลขครุภัณฑ์ 

10. ประชุมงานก่อสร้าง-ปรับปรุง 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

8. งานบรหิารงานทั่วไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความ

รับผิดชอบให้ถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับทราบ

ขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 

 

 

 

สิน้สุดงบประมาณ

แผ่นดนิและเงินนอก

งบประมาณกองทุน

เพื่อการศึกษา 2563 

ฝ่ายบริการการศกึษา รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

2. จัดค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย ์คณาจารย์ประจ า-ท่ีปรึกษา-

พเิศษ-หลักสูตร 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

3. ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 

4. จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 

5. จัดท าแผนงานงบประมาณฝา่ยวชิาการ 

6. ควบคุมตารางการใชห้้องเรียน 

7. จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวชิาการ 

8. จัดท าใบลงเวลาปฏบัิตงิานสอนอาจารย์พิเศษ-หรือเกิน 

12 ชม.-ภาคพเิศษ 

9. จัดประชุมคณะกรรมการวชิาการประจ าคณะ-ประชุม

ท่ัวไปฝ่ายวชิาการ 

10. จัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

11. รับสมัครนักศกึษา 

12. จัดสอบสัมภาษณ์-ปฏบัิติ 

13. จัดท าแผนรับนักศกึษาประจ าปี 

14. เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 

15. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

16. เปลี่ยนรหัสรายวชิา 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรท่ีครบ 

5 ปีหรือปรับรายละเอยีดท้ังหลักสูตร 

 

18. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

19. จัดท าตารางสอน+สอนต่างคณะ 

20. จัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 

21. อัดส าเนาข้อสอบและค าอธบิายรายวชิา 

22. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

23. จัดท าแผนการเรียนและตารางเรียน 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

9. งานหลักสูตรและการสอน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความ

รับผิดชอบให้ถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับทราบ

ขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเกรดผ่านระบบ Internet ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2. ขอแก้ไขผลการเรียน 

3. ส่งคา่ระดับคะแนนผา่นระบบออนไลน์ล่าช้า 

4. ขอเปิดรายวชิา 

5. ขอคนืสภาพนักศกึษา-การขอลงทะเบียนเรียนและ

ช าระค่าลงทะเบียนลา่ชา้ 

6. เก็บรวบรวมคา่ระดับคะแนน 

7. เพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิาลา่ชา้ 

8. ส่งแกค้่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับคะแนน

ล่าช้า 

9. เทียบรายวชิาและโอนหน่วยกิต 

10. ยา้ยสาขาวิชาหรอืคณะ (กรณีย้ายออก) 

11. จัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวชิาท่ีมี 3 

กลุ่มเรียนขึ้นไป 

12. จัดท าซองอาจารย์ท่ีปรึกษา 

13. เพ่ิม – ถอน ยกเลิกรายวชิา 

14. ยื่นค ารอ้งขอสอบภายหลัง 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

10. งานฝึกประสบการณว์ิชาชพี 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความ

รับผิดชอบให้ถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับทราบ

ขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีชัดเจน และเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

3.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท าคู่มอืฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ภาควิชามนุษยศาสตร์

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2. จัดท าโครงการปฐมนิเทศ-ระหว่างนเิทศ-ปัจฉิมนเิทศ

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3. จัดท าฐานขอ้มูลสรุปการฝกึประสบการณ์ 

4. จัดท าหนังสืออนุเคราะห์-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

11. งานวเิคราะห์แผนงาน-งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อติดตาม เร่งรัด การใชจ้่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏบัิติ

ราชการ รวมถึงจัดท ารายงาน

เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแก่เจา้หนา้ที่

งบประมาณและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังปฏบัิตงิานร่วม หรือสนับสนุน

การปฏบัิตงิาน ของงานอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง หรอืท่ีได้รับมอบหมาย เชน่ 

จัดท าแผนการด าเนนิงานติดตาม 

เร่งรัด การใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าป,ี ติดตามผลการใชจ้่าย

งบประมาณงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

1. จัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าปี-งบประมาณ

แผ่นดนิ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

2. จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี-งบประมาณนอก

งบประมาณรายได้ 

3. จัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี 

4. รายงานผลการปฏบัิตงิานการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าเดือน-ไตรมาส-ปี 

5. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. ควบคุมตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 

7. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนนิงาน) 

8. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 

9. จัดท าแผน-บริหารความเสี่ยง 

10. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปี 

11. รายงานการควบคุมภายใน 

12. จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหนว่ย 

13. จัดท ารายงานความคุ้มค่า 

14. จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

15. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ฏกีา) 

16. จัดท าโครงการ 

17. จัดท าบันทึกข้อความ 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

12. งานพัฒนาระบบ,ประเมนิผลปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อวิเคราะห์นโยบาย การวเิคราะห์

ภาพรวมของมหาวทิยาลัย การจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา

มหาวทิยาลัยระยะยาว รายปี  

ตดิตามประเมินผล รายงานผลการ

ตดิตามการปฏบัิตติามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยเป็นราย

ปี สนับสนุนภารกิจของหน่วยอ่ืนๆใน

งานดา้นการสง่เสริมและพัฒนา

ความรู้ดา้นการวางแผนและพฒันา

นโยบาย  รวมท้ังปฏบัิตงิานร่วม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมช้ีแจง-ตดิตาม_งานพฒันาระบบ-ประเมินผล

ปฏบัิตริาชการ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

2. จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการระดับหนว่ยงาน/

บุคคล 

3. จัดท าคู่มอืการประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

4. ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนนิงานของตัวช้ีวัด 

5. รายงานความก้าวหนา้ของการปฏบัิตริาชการ

ประจ าเดือนผ่านระบบตดิตาม /ประเมินผล 

6. รายงานผลการปฏบัิตริาชการรอบ 6 เดือน/12 เดอืน 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

13. งานประกันคณุภาพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อรายงานผลการปฏบัิตติามตัวบ่งช้ี

ท่ีได้รับมอบหมาย วเิคราะห์ระบบ

ประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุง

ให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จัดการความรู้ (KM) ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 2. รับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. 4 ปี/ครัง้ 

3. จัดท าแผนปฏบัิตงิานประกันคุณภาพประจ าปี

การศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

4. จัดท าคู่มอืเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-

ระดับคณะ 

5. จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR 

6. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online 

7. รับตรวจการประเมินประจ าปี_ระดับสาขา-ระดับคณะ 

8. รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 

9. ประชุมช้ีแจง-ตดิตามงานประกันคุณภาพ 

10. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 

11. จัดท าแผนและรายงานผลเอกลักษณ ์



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

14. งานผลิตผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์

ของคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี

โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานและ

พัฒนาอยา่งตอ่เนื่องตามศักยภาพและ

ความถนัดท่ีมีอยู่ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดโครงการพัฒนานกัวิจัย ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 2. ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์สง่

สถาบันวจิัย 

3. ประกันคุณภาพดา้นวจิัย 

15. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากงานวจิัย หรือ

ข้อมูลความรู้ และการสร้างเครือข่ายเพื่อ

แบ่งปันความรู้ดา้นการวจิัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

1. จัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและน าเสนอ

บทความ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

3. ส่งเสริมการตพีมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจัย 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

16. งานผลิตวารสารวิชาการ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อตพีมิพ์เป็นระยะอยา่งสม่ าเสมอและ

ผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ใน

สาขาวชิานัน้ ๆ  และวารสารวชิาการเป็น

เวทีส าหรับการแนะน าและน าเสนอ

ผลงานค้นควา้วจิัยใหม ่

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ผลิตวารสารวิชาการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 2. ประชาสัมพันธ์วารสารวชิาการบนเว็บไซต์คณะ 

3. โครงการเผยแพร่วารสารวชิาการ 

17. งานบริการวิชาการแกส่ังคม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อท ากิจกรรมหรือโครงการ

ให้บริการแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการ

บริการท่ีจัดในสถาบันการศกึษาโดย

มบุีคคลภายนอกเข้ามาใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

1. จัดตัง้คณะกรรมการบริการวิชาการ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวิชาการ 2. ลงพื้นท่ีบริการวิชาการบริการวิชาการ 

3. ประกันคุณภาพดา้นบริการวิชาการ 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

18. งานศนูย์เรียนรู้ชุมชน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นศูนยก์ลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ของชุมชนท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ใน

ชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การสบืทอดภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม ค่านยิม และเอกลักษณ์ของ

ชุมชน อกีท้ังเป็นแหล่งบริการชุมชนด้าน

ตา่ง ๆ  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดท าโครงการเพิ่มองค์ความรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวิชาการ 2. รายงานขอ้มูลสถิติการให้บริการและประเมินความพงึ

พอใจ 

3. แนะน าศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

19. งาน U-ranking 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หนว่ยงานได้มีเอกสารอา้งองิ

ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการจัดเตรียม

ข้อมูลในการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโลก 

(QS World University Rankings) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดประชุมแบ่งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวิชาการ 2. ติดตามผลการด าเนนิงาน 

3. จัดท าคลงัข้อมูล มคอ. 

20. งานกิจการนักศึกษา 

วัตถุประสงค ์

เพื่อด าเนนิงานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ี

กระท าอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุน้ให้

นักศกึษาได้พัฒนาตนเอง ท้ังดา้น

ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและ

บุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

1. จัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 2. จัดท าระเบียนประวัตนิักศกึษา 

3. บริการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์ 

4. ถ่ายภาพกจิกรรมตา่งๆ และท าข่าวหลังกิจกรรม 

5. จัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ-กิจกรรม 

6. จัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

7. จัดการเลอืกตัง้และแตง่ตัง้คณะกรรมการสโมสร

นักศกึษา 

8. สอดส่องดูแลความประพฤตแิละระเบียบวนิัยนักศกึษา 

9. ให้บริการยาสามัญประจ าบา้น 

10. บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ 

11. วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสอืราชการของฝ่าย

กิจการนักศกึษา 

12. จัดประชุมสโมสรนักศกึษา 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

21. งานบรหิารและสวัสดิภาพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดบริการและสวัสดกิารท่ี

หลากหลายตรงตามความตอ้งการ

ของนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษา ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 2. รับค ารอ้งเร่ืองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

3. จัดท าหนังสอืรับรองความประพฤติของนักศึกษา 

4. ด าเนนิการขออนุมัตเิงินรางวัลให้นักศกึษาท่ีได้รับ

รางวัล และสรา้งชื่อเสียง 

5. ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศกึษา 

22. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

ให้บรกิารแก่นักศกึษาและบัณฑิต ด้าน

ทุนการศึกษา ใหค้ าปรกึษาและแนะแนว

อาชีพ ฝึกอบรม แนะแนว การศึกษาต่อ 

บรกิารจัดหางาน ส่งเสรมิใหน้ักศึกษาและ

บัณฑิตมีความพรอ้มในการศึกษาเล่าเรียน 

พัฒนาคุณภาพให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม

ออกไปพัฒนาตนเอง สงัคม และ

ประเทศชาติ ส่งเสรมิให้นักศึกษาที่ขาด

แคลนทนุทรัพย์ มีแหลง่เงินทุนช่วยเหลือให้

สามารถจบการศึกษาออกไปสู่สงัคม ให้มี

ประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนินงาน (O) 

 

 

 

1. คัดเลอืกผู้ท่ีเข้ารับทุน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 



งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

23. งานศลิปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อสง่เสริม พัฒนา และเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

อาทิ การผลิต และเผยแพร่เอกสาร

วัฒนธรรม การเผยแพร่สื่อต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 
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ภำคผนวก 1  

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 คณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๔๑/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

___________________________

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพื่อใหการดําเนินารงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนไปอยางตอ
เน่ืองตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวย
งานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลัก
เกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ. วินัยฯ ประกอบกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ (ขอ ๓) การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ
ประเมิน "คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (สํานักงาน ป.ป.ช) กําหนดใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนิน
งานหรือการปฏิบัติหนาที่ และกําหนดใหสวนราชการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผล
ประโยชนสวนรวม น้ัน

เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

คณะกรรมการอํานวยการ

๑. คณบดี          ประธาน

๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายบริหาร             กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายวิชาการ            กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา             กรรมการ
 
 



-  ๒  -

๖. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ

๗. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร กรรมการ

๘. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ

๙. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ

๑๐. หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี

๑.สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรแกคณะ
กรรมการดําเนินงาน

๒.กํากับติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ
 
คณะกรรมการดําเนินงาน

๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ    ประธาน

๒. นางอมรวดี กลิ่นจันทร       กรรมการ

๓. นางจุฑารัตน สมอคร กรรมการ

๔. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ กรรมการ

๕. นายเจริญพร เดชมณี กรรมการ

๖. นายภาณุวัฒน อุบลแยม กรรมการ

๗. นายวุฒิพงศ เนียมบุญ กรรมการ

๘. นางสาวตูนละดา เพชรอําไพ กรรมการ

๙. นายพีรพงศ โผแพ กรรมการ

๑๐. นางสาวเอมอร ตอโมกข กรรมการ

๑๑. นางสาววนิดา กงแหลม  กรรมการ

๑๒. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข  กรรมการ

๑๓. นายสิริธนธราธร จิรทีปตธนชาติ  กรรมการ

๑๔. นางสาวกันยารัตน ขันแกว  กรรมการ
 
 



-  ๓  -

๑๕. นางสาวพิมชนก แดงโคนา  กรรมการ

๑๖. นางสาวศิริธรรม จิตตงาม  กรรมการ

๑๗. นางสาวสายฝน นิลปะกะ  กรรมการ

๑๘. นางนวกมล พรมมา  กรรมการ

๑๙. นางสาวศุภลักษณ พงศพิพัฒน  กรรมการ

๒๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ  กรรมการ

๒๑. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล  กรรมการ

๒๒. นางสาวยุพิน แกวคํา  กรรมการ

๒๓. นายธนบรรณ วรุณธรรม  กรรมการ

๒๔. นางสาวเอื้ออารี เวฬุวนารักษ  กรรมการ

๒๕. นายประทีป ชาลี  กรรมการและเลขานุการ

๒๖. นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 
หนาท่ี

๑.รวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการวิเคราะหและระบุเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน และครอบคลุมบริบทในการ
วิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันการทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากากรวิ
เคราะห และระบุปจจัยเส่ียง

๒.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอคณะกรรมการ
บริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

๔.ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๕.ดําเนินการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 
(รศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
09ส.ค.64  เวลา 13:23:44  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQAxA-DUAOA-BBADQ-ARQBF
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ภำคผนวก 2  

ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง  

และก ำหนดเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรประเมนิควำมเสี่ยง (FM-RM-01) 
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มโีอกาสเกดิขึน้ในทกุๆ ปีการศกึษา สงูมาก 5 รายได ้(คา่ธรรมเนียม
นักศกึษา) ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย รอ้ยละ 21 ขึน้ไป

สงูมาก 5

มโีอกาสเกดิขึน้ในทกุ 2 ปีการศกึษา สงู 4 รายได ้(คา่ธรรมเนียม
นักศกึษา) ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย รอ้ยละ 16- 20

สงู 4

มโีอกาสเกดิขึน้ในทกุ 3 ปีการศกึษา ปานกลาง 3 รายได ้(คา่ธรรมเนียม
นักศกึษา) ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย รอ้ยละ 11-15

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึน้ในทกุ 4 ปีการศกึษา นอ้ย 2 รายได ้(คา่ธรรมเนียม
นักศกึษา) ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย รอ้ยละ 6-10

นอ้ย 2

มโีอกาสเกดิขึน้ในทกุ 5 ปีการศกึษา นอ้ยมาก 1 รายได ้(คา่ธรรมเนียม
นักศกึษา) ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย รอ้ยละ 5 ลงมา

นอ้ยมาก 1

มรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็น
บคุลากร/นักศกึษาในระยะเวลา 5 วัน
 หลังพบผูต้ดิเชือ้คนแรก

สงูมาก 5 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้
โรคและสัง่ปิดหน่วยงาน/

มหาวทิยาลัยเกนิกวา่ 3 วัน

สงูมาก 5

มรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็น
บคุลากร/นักศกึษาในระยะเวลา 4 วัน
 หลังพบผูต้ดิเชือ้คนแรก

สงู 4 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้
โรคและสัง่ปิดหน่วยงาน/

มหาวทิยาลัย 3 วัน

สงู 4

มรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็น
บคุลากร/นักศกึษาในระยะเวลา 3 วัน
 หลังพบผูต้ดิเชือ้คนแรก

ปานกลาง 3 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้
โรคและสัง่ปิดหน่วยงาน/

มหาวทิยาลัย 2 วัน

ปานกลาง 3

มรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็น
บคุลากร/นักศกึษาในระยะเวลา 2 วัน
 หลังพบผูต้ดิเชือ้คนแรก

นอ้ย 2 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้
โรคและสัง่ปิดหน่วยงาน/

มหาวทิยาลัย 1 วัน

นอ้ย 2

มรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็น
บคุลากร/นักศกึษาในระยะเวลา 1 วัน
 หลังพบผูต้ดิเชือ้คนแรก

นอ้ยมาก 1 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆา่เชือ้
โรคพืน้ทีโ่ดยรอบ

นอ้ยมาก 1

5 5 25 ความเสีย่งสงูมาก

1.ดำ้นกลยทุธ์

1. จ านวนรับนักศกึษาในบาง
คณะ/สาขายังไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

2. แนวโนม้จ านวนประชากรวัย
อดุมศกึษาของประเทศไทย
ลดลง ท าใหอ้ัตราการเกดิลดลง
 อัตราประชากรในวัยเรยีนลดลง
 และมอีัตราผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ 

(T:66)

3.หลักสตูรยังไมต่อ้งตามความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนและ
ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธอ์าจจะยัง
ไมม่ปีระสทิธภิาพมากพอท าให ้
การเขา้ถงึขอ้มลูไมค่รบมผีลตอ่
การตัดสนิใจ
5. นักศกึษาทีผ่า่นการรับเลอืก
สละสทิธิ ์เนือ่งจากไดรั้บการ
คัดเลอืกเขา้ศกึษาในสถาบันทีม่ี
ชือ่เสยีงกวา่
6.สถาบันการศกึษาทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศมกีาร
แขง่ขันกันมากขึน้ (T:61)

2.ดำ้นกำรปฏบิตังิำน

P 2.4 โรคระบาด มกีารแพรร่ะบาด และพบวา่มี
รายงานพบผูต้ดิเชือ่เป็น
บคุลากร/นักศกึษาของ
มหาวทิยาลัย

P 1.1 จ านวนนักศกึษาทีรั่บใหมไ่ม่
เป็นไปตามแผนการรับทีก่ าหนดไว ้

ตำรำงแสดงผลกำรระบคุวำมเสีย่ง และก ำหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรประเมนิควำมเสีย่ง (FM-RM-01) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2565

หนว่ยงำน (1) คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์

 (3) ควำมเสีย่ง
(4) ปจัจยั/สำเหตขุองควำม

เสีย่ง

(5) เกณฑโ์อกำส (likelihood) (6) เกณฑผ์ลกระทบ (Impact) (7) ประเมนิกอ่นควบคมุ (2) พนัธกจิ /ประเภทควำมเสีย่ง

5 5 25 ความเสีย่งสงูมาก



มโีอกาสเกดิขึน้มากกวา่ 3 ครัง้ตอ่ปี สงูมาก 5 ระบบ IT ทีส่ าคัญเกดิความ
เสยีหาย และท าใหก้าร
ด าเนนิงานหยดุชะงักนาน
เกนิกวา่ 1 วัน

สงูมาก 5

มโีอกาสเกดิขึน้ 3 ครัง้ตอ่ปี สงู 4 ระบบ IT ทีส่ าคัญเกดิความ
เสยีหาย และท าใหก้าร
ด าเนนิงานหยดุชะงักนาน 1

 วัน

สงู 4

มโีอกาสเกดิขึน้ 2 ครัง้ตอ่ปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มปัีญหาและเกดิ
ความสญูเสยีบางสว่น และ
ท าใหก้ารด าเนนิงาน
หยดุชะงักมากกวา่ 4 ชัว่โมง
 แตไ่มเ่กนิ 1 วัน

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึน้ 1 ครัง้ตอ่ปี นอ้ย 2 ระบบ IT มปัีญหาและเกดิ
ความสญูเสยีไมม่าก และท า
ใหก้ารด าเนนิงานหยดุชะงัก
 1-4 ชัว่โมง

นอ้ย 2

ไมม่โีอกาสเกดิขึน้ นอ้ยมาก 1 ระบบ IT มปัีญหาและเกดิ
ความสญูเสยีเล็กนอ้ย

นอ้ยมาก 1

มโีอกาสเกดิขึน้ภายในรอบ 1 เดอืน สงูมาก 5 เกดิความลา่ชา้ในการสง่
มอบงานใหก้ับหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

สงูมาก 5

มโีอกาสเกดิขึน้ภายในรอบ 3 เดอืน สงู 4 เกดิความลา่ชา้ตอ่การ
ปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัย

สงู 4

มโีอกาสเกดิขึน้ภายในรอบ 6 เดอืน ปานกลาง 3 เกดิความลา่ชา้ตอ่การ
ปฏบิัตงิานระหวา่ง
หน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลัย

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึน้ภายในรอบ 9 เดอืน นอ้ย 2 เกดิความลา่ชา้ตอ่การ
ปฏบิัตงิานภายในหน่วยงาน

นอ้ย 2

มโีอกาสเกดิขึน้ภายในรอบ 1 ปี นอ้ยมาก 1 เกดิความลา่ชา้ตอ่การ
ปฏบิัตงิานภายในสว่นงาน

นอ้ยมาก 1

อปุกณ์ทีไ่มทั่นสมัยตอ่การ
ป้องกันคกุคามทางระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
พบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมที่
ใชง้านท าใหเ้กดิภัยคกุคามทาง
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

4.ดำ้นนโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

P การเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บังคับ ของหน่วยงานภายนอกมผีล
ตอ่การปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัย

กฎระเบยีบรัฐบาลเปลีย่นแปลง
บอ่ย
- การด าเนนิงานและการแจง้
ก าหนดการตา่งๆ ของ สป.อว มี
การเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลีย่นกฎหมาย 

ระเบยีบ และขอ้บังคับ ท าให ้
นโยบายการบรหิารของรัฐไม่
ตอ่เนือ่งสง่ผลใหค้ณะและ
มหาวทิยาลัยไมส่ามารถแขง่ขัน
ระดับนานาชาตไิด ้(T:60)

P 3.3 ภัยคกุคามทางระบบเทคโนโลยี

1 1 1 ความเสีย่งนอ้ยมาก

5 25 ความเสีย่งสงูมาก5

3. ดำ้นทรพัยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำคำรสถำนที)่



มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ าทกุเดอืน สงูมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนนิคด ี

หรอืมลูคา่ความเสยีหาย
เกนิกวา่ 500,000 บาทขึน้ไป

สงูมาก 5

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 2 สงู 4 ส านักงานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิชีม้ลูความผดิ หรอื
มลูคา่ความเสยีหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สงู 4

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูคา่ความเสยีหาย 50,001

 – 100,000 บาท
ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 4 นอ้ย 2 มลูคา่ความเสยีหาย 5,001 -

 50,000 บาท
นอ้ย 2

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 5 นอ้ยมาก 1 มลูคา่ความเสยีหายไมเ่กนิ 

5,000 บาท
นอ้ยมาก 1

มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ าทกุเดอืน สงูมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนนิคด ี

หรอืมลูคา่ความเสยีหาย
เกนิกวา่ 500,000 บาทขึน้ไป

สงูมาก 5

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 2 สงู 4 ส านักงานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิชีม้ลูความผดิ หรอื
มลูคา่ความเสยีหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สงู 4

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูคา่ความเสยีหาย 50,001

 – 100,000 บาท
ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 4 นอ้ย 2 มลูคา่ความเสยีหาย 5,001 -

 50,000 บาท
นอ้ย 2

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 5 นอ้ยมาก 1 มลูคา่ความเสยีหายไมเ่กนิ 

5,000 บาท
นอ้ยมาก 1

P 5.3 การจัดซือ้จัดจา้งทีม่คีวามผกูขาด
กับผูป้ระกอบการรายเดมิ

1. กระบวนการปฏบิัตงิานที่
ตดิตอ่ประสานงานเกีย่วขอ้งกับ
ผูป้ระกอบการ

5.1 การเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพอ้งใน
การจัดซือ้จัดจา้ง (ความเสีย่งเดมิ ปี 

62)

5.2 ควำมเสีย่งกำรทจุรติในควำมโปรง่ใสของกำรใชอ้ ำนำจและต ำแหนง่หนำ้ที่

P

5 5

5. ควำมเสีย่งกำรทจุรติ

5.1 ควำมเสีย่งทจุรติทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักำรพจิำรณำอนมุตั ิอนญุำต

1. กระบวนการปฏบิัตงิานที่
เกีย่วขอ้งกับการใชเ้งนิและมี
ชอ่งทางทีจ่ะท าประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองและพวกพอ้ง
2. กระบวนการปฏบิัตงิานที่
เกีย่วขอ้งกับการใชด้ลุยพนิจิ
ของเจา้หนา้ทีซ่ ึง่มโีอกาสใช ้

อยา่งไมเ่หมาะสมคอืมกีารเอือ้
ประโยชน์หรอืใหค้วาม
ชว่ยเหลอืพวกพอ้งการกดีกัน
การสรา้งอปุสรรค
3. กระบวนการปฏบิัตงิานทีม่ี
ชอ่งทางเรยีกรอ้งหรอืรับ
ผลประโยชน์จากผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งซึง่สง่ผลทางลบตอ่
ผูอ้ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

5 5 25 ความเสีย่งสงูมาก

25 ความเสีย่งสงูมาก



มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ าทกุเดอืน สงูมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนนิคด ี

หรอืมลูคา่ความเสยีหาย
เกนิกวา่ 500,000 บาทขึน้ไป

สงูมาก 5

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 2 สงู 4 ส านักงานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิชีม้ลูความผดิ หรอื
มลูคา่ความเสยีหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สงู 4

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูคา่ความเสยีหาย 50,001

 – 100,000 บาท
ปานกลาง 3

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 4 นอ้ย 2 มลูคา่ความเสยีหาย 5,001 -

 50,000 บาท
นอ้ย 2

มโีอกาสเกดิขึน้ในเดอืนที ่ 5 นอ้ยมาก 1 มลูคา่ความเสยีหายไมเ่กนิ 

5,000 บาท
นอ้ยมาก 1

1. กระบวนการปฏบิัตงิานที่
ตดิตอ่ประสานงานเกีย่วขอ้งกับ
ผูป้ระกอบการ

5.3 ควำมเสีย่งทจุรติในควำมโปรง่ใสของกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรภำครฐั

P 5.4 การยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลง
เอกสารในการเบกิจา่ย

5 5 25 ความเสีย่งสงูมาก
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