
 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
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คํานํา 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร 

เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบควบคุม

ภายใน พรอมประเมนิผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดให

หนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 จากหลักการดังกลาวขางตน คณะศิลปกรรมศาสตรจึงไดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีสวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะศิลปกรรมศาสตร หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ

คณะศิลปกรรมศาสตรใหมีการบริหารงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา) 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

         ตามเงื่อนไขของเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากบั

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงาน”

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและให

ระดับความเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานนํามาตรฐานการควบคมุ

ภายในตามระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมรายงานตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทราบ  นั้น 

คณะศิลปกรรมศาสตร จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหผลการดําเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร เปนไปตาม

เปาประสงคและเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก และ

เขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือ

ลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่วางไว 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดปรับประยุกตใชขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตาม

หลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมนิการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกลาวขางตน คณะศิลปกรรมศาสตร ไดวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 3) ความ

เสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยง

ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จํานวน 4 ความเสี่ยง และ  5) ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

รายละเอยีดดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก

(ยุทธศาสตรชาต/ินโยบายรัฐบาล/

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม/คูแขง 

ฯลฯ) มีผลตอการกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยทุธที่ไม

ตอบสนอง 

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตอการ

กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลง  

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกันในแตละยุทธศาสตรกับ

บุคลากรในหนวยงาน 

4.ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรให

ผูบริหารหนวยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัติงาน 

การประชาสัมพันธเชิงรุกยังไม

บรรลุเปาหมาย 

1.วิเคราะหรูปแบบวธิีการประชาสัมพันธเชงิรกุของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร 

2.ติดตามความกาวหนาจากการประชาสัมพันธเชิงรุก 

3.รายงานใหผูบริหารรับทราบผลการประชาสัมพันธเปนระยะ 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

การเกิดเหตุการณอัคคีภัย 1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดผูรับผิดชอบการ

ปองกันและระงบัอัคคีภัยของหนวยงาน 

2.สื่อสารและเผยแพรแผนปองกนัและระงับอัคคภีัยของ

หนวยงานใหบุคลากรไดรับทราบ 

3.ดําเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนดเมื่อเกดิเหตุอัคคีภัย 

4. เขารวมกิจกรรมตามแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของ

มหาวิทยาลัย 

5.ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปองกนัและ

ระงับอัคคภีัยของหนวยงาน 

6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปองกันและระงับอัคคีภัย

ของหนวยงานในปถัดไป 
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4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงาน

ภายนอก 

1.หนวยงานทีร่ับผิดชอบในแตละงานวิเคราะหถึงการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ ของหนวยงาน

ภายนอกที่มีผลตอการปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลยั 

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

ราชการของมหาวทิยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายของหนวยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหกับ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบแบะถือปฏิบัต ิ

4.ใหคําปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอกฎหมายในดานตางๆ เพื่อให

การปฏิบัตริาชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5) ดานการปฏบิัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทบัซอน 

การบรหิารงานโดยไมใชหลักธรร

มาภิบาล 

1.คณะศิลปกรรมศาสตรมีการวิเคราะหหลกัธรรมาภิบาล 

2.คณะศิลปกรรมศาสตรมกีารสื่อสารใหความรูเกี่ยวกับหลัด

ธรรมาภิบาล 

3.มีเกณฑคุณภาพกํากับตดิตาม ดําเนินงานใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร ไดทบทวนวัตถุประสงคและกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏบิัติงานตามงานมาตรฐาน 25 

งาน  รายละเอยีดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแกชุมชน

และทองถิ่น 

เพื่อใหการบริการวิชาการตรงตามตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

2 งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนที่รูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวิจัยใหมี

ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 
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งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

4 งานเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีการ

ตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่

กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

 

4 

5 งานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและ

บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีทัศนคติ คานิยม 

ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

9 

7 งานรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอใหเปนไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษา

ที่กําหนดไว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 

8 งานจัดทําแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อใหแผนการเรียนเปนไปตามโครงสราง

หลักสูตรและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาวาดวยการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

4 

9  งานจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

8 

10  งานสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ (5 ดาน) และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

9 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจางเปนไป

ตามระเบียบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C )   

4 



ฉ 

 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

13 งานจําหนายพัสดุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

11 

14 งานเบิกจาย เพื่อใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบการ

เบิกจาย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

6 

15 งานประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การราง/

พิมพ  ถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน รวมทั้งการ

จัดเก็บเอกสารใหเปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อใหการจัดประชุมเปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบียบที่

กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่กําหนด/ตําแหนงงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

5 



ช 

 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

20 งานประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

เพื่อใหการประเมินการปฏิบัติงานเปนธรรม 

โปรงใสและตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ( C ) 

4 

21 งานจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ 

เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบริหารจัดการ

หนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมีทศิทางองคกรที่ชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการ

ดําเนินงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณ

และผลการดําเนินงานมีความถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

หนวยงานจัดการศึกษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงคดานการปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของ ( C ) 

 

 

11 

หนวยงานสนับสนุนการศึกษา 4 

25 งานติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน (O) 

10 
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรพัยากรใหแกทองถิน่ การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผดิชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวม

ของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏบิัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมิน

อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 

3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  



2 
 

1.2 ขอมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2.1 วิสัยทัศน (Vision) 

  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูตลอดชีวิตดานวิชาชีพศิลปกรรมศาสตรดวยคณุภาพและคุณธรรม 

  (Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral) 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

 1) พัฒนามาตรฐานการจดัการศึกษาและการผลิตบณัฑติศิลปกรรมศาสตรที่เนนองคความรูเปน

เอตทัคคะใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูคู

คุณธรรม รูจกัใชชวีิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 

2) วิจัยและพัฒนาองคความรูในศาสตรที่เปนเอตทัคคะดานศิลปกรรมศาสตรศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ 

และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

3) บรกิารวิชาการดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรแก

ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมสีวนรวมกบัชุมชน ทองถิน่และสังคม 

4) เปนศูนยกลางการเรียนรูเพื่ออนุรกัษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตรศลิปวัฒนธรรม

ทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

     1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตดานศิลปกรรมศาสตรใหมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัยตรงความตองการ

ของสังคม รูจกัใชชวีิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 

 2) สรางผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร ศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

3) ใหบรกิารวิชาการดานศลิปกรรมศาสตร ศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรตันโกสนิทร 

โดยการมสีวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 

4) ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรกัษ พัฒนาและเผยแพรดานศิลปกรรมศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar)  

1)  ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2)  คุณธรรม (Morality)  

3)  เครือขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางทีด่ีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีระบบอาวุโส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดงีาม 

1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนกัปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

แหลงเรียนรูศลิปกรรมศาสตร (Center of Fine and Applied Arts) 

1.2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) :  ปญญาและความคดิสรางสรรค  

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองคกร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความรวมมือ  

4. P (Professionalism) :  ความเปนมอือาชพี 
 

      1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะอยางยัง่ยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายการยกยองระดบันานาชาต ิ

1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานปที่ผานมา  

 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 

สาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

ปการศกึษา 

2557 

ปการศกึษา 

2558 

ปการศกึษา 

2559 

จิตรกรรม 1 1 1 

การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 1 1 1 

การออกแบบนิเทศศิลป 1 1 1 

การออกแบบเครื่องแตงกาย 1 1 1 

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย) 

ศิลปะการแสดง(การละคร) 

1 1 1 

ดนตร ี 1 1 1 

รวมทั้งสิน้ 6 6 6 
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1.3.2 ขอมูลนักศึกษา 

จํานวนนกัศกึษา 

สาขาวิชา  

ปการศกึษา 2557 ปการศกึษา 2558 ปการศกึษา 2559 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1.การออกแบบนิเทศศิลป 49 - 49 55 - 55 50 - 50 

2.การออกแบบเครื่องแตงกาย 38 - 38 33 - 33 49 - 49 

3.การออกแบบผลิตภัณฑ

สรางสรรค 

17 - 17 40 - 40 37 - 37 

4.จติรกรรม  27 - 27 23 - 23 46 - 46 

5.ศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย,

การละคร) 

61 - 61 87 - 87 87 - 87 

6.ดนตร ี 55 - 55 61 - 61 72 - 72 

รวมทั้งสิ้น 247 - 247 299 - 299 341 - 341 

 

 

1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนกัศกึษา 

สาขาวิชา 

ปการศกึษา 2557 ปการศกึษา 2558 ปการศกึษา 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ ร ว

1.การออกแบบนิเทศศิลป 52 - 52 54 - 54 35 - 35 

2.การออกแบบเครื่องแตงกาย 44 - 44 19 - 19 22 - 22 

3.การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 17 - 17 17 - 17 28 - 28 

4.จติรกรรม  22 - 22 27 - 27 23 - 23 

5.ศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย,การละคร) 65 - 65 67 - 67 53 - 53 

6.ดนตร ี 36 - 36 21 - 21 44 - 44 

รวมทั้งสิ้น 236 - 236 206 - 206 205 - 205 

 

1.3.4 ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

ปการศกึษา 2557 2558 2559 

รอยละการมีงานทํา 94.67 90.40 94.44 

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําของ ก.พ.(บาท) 16,680 20,541 17,426 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.39 4.35 4.40 
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1.3.5 ขอมูลผลงานวิจัย 
 

 

จํานวน 

สาขาวิชา 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ  

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช ผลงาน นําไปใช 

1.การออกแบบนิเทศศิลป 5 1 - - 1 - 

2.การออกแบบเครื่องแตงกาย 6 2 - 1 6 3 

3.การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 6 2 4 - 14 4 

4.จติรกรรม  3 - - - 2 - 

5.ศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย,การ

ละคร) 

8 1 - - 9 5 

6.ดนตร ี 20 8 - - 1 1 

รวมทั้งสิน้ 48 14 4 1 33 13 
 

1.3.6 ขอมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ  

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

1.การออกแบบนิเทศศิลป 1 1 1 

2.การออกแบบเครื่องแตงกาย 1 1 1 

3.การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 1 1 1 

4.จติรกรรม  1 1 1 

5.ศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย,การละคร) 1 1 1 

6.ดนตร ี 2 1 1 

รวมทั้งสิน้ 8 7 7 
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1.4.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ  

2559 

ปงบประมาณ 

2560 

1.การออกแบบนิเทศศิลป 1 1 1 

2.การออกแบบเครื่องแตงกาย 1 1 1 

3.การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 1 1 1 

4.จติรกรรม  1 1 1 

5.ศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย,การละคร) 1 1 1 

6.ดนตร ี 1 1 1 

7.อ่ืนๆ 2 2 2 

รวมทั้งสิน้ 9 9 9 
 

 

1.4.8 ขอมูลบุคลากร 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

คณะศิลปกรรมศาสตร   12 6 - 18 12 6 - 18 12 5 - 17 

รวมทั้งสิ้น 12 6 - 18 12 6 - 18 12 5 - 17 
 

สายวิชาการ 

หนวยงาน 

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

อ. ผศ

 

รศ. รวม อ. ผศ

 

รศ. รวม อ. ผศ

 

รศ. รวม 

1.การออกแบบนิเทศศิลป 6 - - 6 6 - - 6 6 - - 6 

2.การออกแบบเครื่องแตง

กาย 

5 - 1 6 5 - 1 6 5 - 1 6 

3.การออกแบบผลิตภัณฑ

สรางสรรค 

6 - - 6 6 - - 6 6 - - 6 

4.จิตรกรรม 4 2 - 6 4 1 1 6 5 1 - 6 

5.ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป

ไทย,การละคร) 

7 4 1 12 7 4 1 12 7 4 1 12 
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6.ดนตรี (ดนตรีไทย,ดนตรี

สากล) 

8 2 - 10 8 2 - 10 8 2 - 10 

7.อาจารยชาวตางประเทศ - - - - - - - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 36 8 2 46 36 7 3 46 38 7 2 47 
 

 

 

1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร  ไดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.95 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพระดับดี 

รายละเอยีด ดังนี้ 

 

องคประกอบ

ที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01-1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ตองปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จํานวน

ตัวบงชี้ 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

1 6 1.30 5.00 3.41 2.88 การดําเนินงานระดับพอใช 

2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.22 4.86 4.21 3.95 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตอง

ปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี

มาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดี 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อใหคณะศิลปกรรมศาสตร มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย

เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้ง

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม

สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ และมี

ระบบบริหารจัดการที่ด ี(Good Governance) คณะศิลปกรรมศาสตร จึงกําหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดาํเนินการที่สําคัญของคณะศิลปกรรมศาสตร 

โดยครอบคลุมพันธกิจทุกดาน 

2. ผูบริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตรทุกระดับตองตระหนัก ใหความสําคัญและมีสวน

รวมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจที่ตอง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การติดตาม ประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอยางเหมาะสม 

สม่ําเสมอ และตอเนื่องตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และคา

เปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เกณฑท่ีใชในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เพื่ อ ใหบุ คลากรของ 

หนวยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันหรือลดความเสี่ยงให

อยูระดับที่ยอมรับได  

1 .1  รอยละของประเด็น

คว า ม เสี่ ย งที่ ไ ด รั บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงท้ังหมดที่กําหนดขึ้นตอ

ป 

รอยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ไดรับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กําหนด

ขึ้นตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา

การดําเนินงานจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วาง

ไว 

2.1 รอยละของงานที่มีการ

ดําเนินการตามจุดควบคุมที่

กําหนด 

รอยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของงาน

ที่ดําเนินการควบคุมภายใน

ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

2.3 ปฏิทนิการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 มีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน จึงไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทนิการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ ผลลัพธ/ผลผลิต 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

1 เขารวมการประชุมสรางความรูความ

เขาใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

24 ก.ค.60 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

มีความรูความเขาใจการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

3 จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ ผลลัพธ/ผลผลิต 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2561 ต อ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผู บ ริ ห าร สู ง สุด ของหน วยง าน เพื่ อ

พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ที่ผานความเห็นชอบ 

5 จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดรับความ

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.60 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ใหกับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาที่กําหนด 

6 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

ประชาคมไดรับรูแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการดํ า เนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

  พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

ความกาวหนาของการ

ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

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

- รอบ  6 เดือน มี.ค.61 

- รอบ  9 เดือน มิ.ย.61 

- รอบ 12 เดือน ก.ย.61 

9 

  

  

  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ตอคณะกรรมการบริห าร

หน ว ยง านหรื อผู บ ริ ห าร สู ง สุ ด ข อ ง

หนวยงานเพื่อทราบ 

  พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

ผูบริหารรับทราบรายงานผล

การดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.61 

- รอบ  9 เดือน มิ.ย.61 

10 

  

  

  

จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ใหกับกองนโยบายและแผน 

  พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

จัดสงรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

- รอบ  3 เดือน ธ.ค.60 
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ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ ผลลัพธ/ผลผลิต 

  - รอบ  6 เดือน มี.ค.61 งบประมาณ พ.ศ.2561 ทัน

ตามระยะเวลาที่กําหนด - รอบ  9 เดือน มิ.ย.61 

- รอบ 12 เดือน ก.ย.61   

11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ  

พ . ศ .  2561 (ร อ บ  12 เ ดื อ น )  ต อ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผู บ ริ ห าร สู ง สุ ด ของหน ว ยง า น เ พื่ อ

พิจารณา ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ             

ก.ย.61 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

12 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในปถัดไป  

ก.ย.61 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

(ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

13 เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหประชาคม

ทราบ 

ก.ย.61 พัทธนันท 

กฤษณะกาฬ 

ประชาคมรับทราบรายงานผล

การดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2) ปฏิทนิการดําเนินงานควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เ สี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ส.ค.-ก.ย.60 แนวทางการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จัดทําแผนการควบคุมภายในระดับ

หนวยงาน 

ส.ค.-ก.ย.60 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะกรรมการ

บริหารหนวยงานหรอืผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

ก.ย.60 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับความ

เห็นชอบ 

5. จัดสงแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดรับความ

ก.ย.60 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ 

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน (ผนวก

เขาในเลมแผนบริหารความเสี่ยง) 

6. สือ่สารแผนการควบคมุภายในระดับ

หนวยงานใหผูเกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัต ิ

 

ต.ค.60 หนวยงานหรือประชาคมไดรับทราบหรือ

รับรู แผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. ดําเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.61 ผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. ประเมินผลการควบคมุภายใน   ผลความกาวหนาของการดํานินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 

เดือน 

- รอบ 6 เดอืน ตามแบบ ปย.2 มี.ค.61 

- รอบ 12 เดอืน ตามแบบ ปย.1 และ  ปย.2 

 

ก.ย.61 

9. รายงานการประเมินผลการควบคมุ

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 6 เดอืน) ตอคณะกรมการบริหาร

หนวยงานหรอืผูบริหารสูงสดุของหนวยงาน

เพื่อทราบ 

มี.ค.61 คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรอื

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานรับทราบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 

เดือน) 

10. จัดสงผลประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ใหกองนโยบายและแผน 

 หนวยงานจัดสงผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 และ 12 เดือน ไดทันตามระยะเวลา

ที่กําหนด 
- รอบ 6 เดอืน แบบ ปย.2   มี.ค.61 

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

11. รายงานการประเมนิผลการควบคมุ

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 12 เดอืน) ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรอืผูบริหารสูงสดุของหนวยงาน

เพื่อพิจารณา ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ก.ย.61 มติการพิจารณารายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ . ศ .  2 5 6 1  ( ร อ บ  1 2  เ ดื อ น )  ข อ ง

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

12. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปถัดไป (ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ย.61 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13. เผยแพรรายงานการประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ใหประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการดําเนินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แบบฟอรมแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี�ยง 

สถานะของความเสี�ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี�ยง 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ  

ผู้กาํกับ
ดแูล/

ผู้ร ับผิดชอบ  โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความ

เสี�ยง 

ระดบั

ความ
เสี�ยง 

�.ด้านกลยุทธ์  
งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

วัตถุประสงคเพื่อให

หนวยงานมีทิศทาง

องคกรท่ีชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการ

ปฏิบัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอก(ยุทธศาสตรชาต/ินโยบาย

รัฐบาล/สภาพเศรษฐกจิ สังคม/คูแขง 

ฯลฯ) มีผลตอการกําหนดยุทธศาสตร

และกลยุทธท่ีไมตอบสนอง 

 
 

5 5 25 ความ

เส่ียงสูง

มาก 

ความเสี่ยง

ลดลง 
1. วิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกที่เปล่ียนแปลงตอการ

กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและกล

ยุทธเพื่อรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลง  

4. ชี้แจงแนวทางการดําเนนิงาน

รวมกันในแตละยุทธศาสตรกับ

บุคลากรในหนวยงาน 

4.ตดิตาม และประเมินผลการ

ดําเนนิงานตามยุทธศาสตรให

ผูบริหารหนวยงาน รวมทั้ง

มหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดอืน 

พ.ค.��-

ก.ย.�� 

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

แผนงาน 

ผูรับผิดชอบ 

: ฝายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
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�.ด้านการปฏิบัตงิาน  

งานรับนักศึกษา 

 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษา

เขาศึกษาตอใหเปนไป

ตามแผนการรับ

นักศึกษาที่วางไว 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การประชาสัมพันธเชิงรุกยังไมบรรลุ

เปาหมาย 
5 4 20 ความ

เส่ียงสูง

มาก 

ความเสี่ยง

ลดลง 

1.วิเคราะหรูปแบบวิธีการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร 

2.ติดตามความกาวหนาจาก

การประชาสัมพันธเชงิรุก 

3.รายงานใหผูบริหารรับทราบ

ผลการประชาสัมพันธเปนระยะ 

ต.ค.��-

ก.ย.�� 

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

วิจัย 

ผูรับผิดชอบ 

: ฝายบริการ

การศึกษา 

 

�.ด้านทรัพยากร  (การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที�)  

งานอาคารสถานที่ 

 

เพื่อใหการจัดการงาน

อาคารสถานท่ีเปนไป

ตามระเบยีบ และตรง

ความตองการ 

วัตถุประสงคดานการ

ดําเนนิงาน (O) 

การเกิดเหตุการณอัคคีภัย 4 5 20 ความ

เส่ียงสูง

มาก 

ความเสี่ยง

ลดลง 

1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 

และกําหนดผูรับผิดชอบการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยของ

หนวยงาน 

2.สื่อสารและเผยแพรแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยของ

หนวยงานใหบุคลากรไดรับ

ทราบ 

3.ดําเนนิงานตามขั้นตอนที่

กําหนดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

4. เขารวมกิจกรรมตามแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัยของ

มหาวิทยาลัย 

5.ตดิตามและประเมินผลการ

ดําเนนิงานตามแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยของหนวยงาน 

ก.ย.��-

ก.ย.�� 

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

แผนงาน 

ผูรับผิดชอบ 

: ฝาย

บริหารงาน

ทั่วไป 

 



15 

 

6. นําผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยของหนวยงานในปถัดไป 

�.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งานวินัยและนิตกิาร 

 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอก 
5 5 25 ความ

เส่ียงสูง

มาก 

ความเสี่ยง

ลดลง 

1.หนวยงานที่รับผิดชอบในแต

ละงานวิเคราะหถึงการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงาน

ภายนอกที่มีผลตอการ

ปฏิบัตงิานของมหาวทิยาลัย 

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย

ใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของ

หนวยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

รับทราบแบะถือปฏิบัติ 

4.ใหคําปรึกษา ตคีวาม วินิจฉัย 

ขอกฎหมายในดานตางๆ เพื่อให

การปฏิบัตริาชการเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ต.ค.��-

ก.ย.�� 

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

แผนงาน 

ผูรับผิดชอบ 

: หัวหนา

สํานักงานคณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
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�. ด้านการปฏิบัต ิงานที�อาจเกิดจากผลประโยชน์ท ับซ้อน  

งานบริหาร การบริหารงานโดยไมใชหลักธรรมาภิ

บาล 
3 4 12 ความ

เส่ียงสูง 

ความเสี่ยง

ลดลง 

1.คณะศิลปกรรมศาสตรมีการ

วิเคราะหหลักธรรมาภิบาล 

2.คณะศิลปกรรมศาสตรมีการ

สื่อสารใหความรูเกี่ยวกับหลัด

ธรรมาภิบาล 

3.มีเกณฑคุณภาพกํากับ

ตดิตาม ดําเนินงานใหเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ต.ค.��-

ก.ย.�� 

ผูกํากับดูแล : 

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

แผนงาน 

ผูรับผิดชอบ 

: หัวหนา

สํานักงานคณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
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บทที่ 4  

แผนการควบคมุภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

งาน วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

1 งานบรกิาร

วิชาการแกชุมชน

และทองถิ่น 

เพื่อใหการบริการวิชาการ

ตรงตามตองการของชุมชน

และทองถิ่น ระดับหนวยงาน 

ก.ค.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

1) มีสวนรวมในการกําหนดกลุมชุมชนและองคการเปาหมายการ

ใหบรกิารทางวิชาการแกสังคมกบัมหาวิทยาลัย 

    

2) สํารวจความตองการจากกลุมชุมชนและองคการเปาหมาย ส.ค.-60   

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

3) นําผลการสํารวจความตองการมาจัดทําแผนการบรกิารวิชาการ

ประจําปและแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

    

  

4) จัดทําแผนการบรกิารวิชาการประจําปและแผนการใชประโยชนจาก

การบรกิารวิชาการที่ผานการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจําคณะ/

วิทยาลัย 

ก.ย.-60   

  5) จัดโครงการบรกิารวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.60-มี.ค.

61 

  

  

  6) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรกิารวิชาการลงในแบบฟอรมที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.60, มี.ค.

61 

มิ.ย.61 
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  7) ประเมนิผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวชีว้ัดของโครงการ

บริการวิชาการและเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณา 

ก.ค.-ส.ค.61   

  

  8) นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนา

และปรับปรุงในการทําแผนบรกิารวิชาการในปถัดไป 

ส.ค.-61   

  2 งานบริการศูนย

เรียนรูสูชุมชน 

เพื่อใหแหลงเรยีนรูเปนที่รูจัก

ของสังคม 

ระดับหนวยงาน     

1) คัดเลือกองคความรูที่จําเปนในแหลงเรียนรู ต.ค.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/องคความรูในแหลงเรียนรูชุมชน ต.ค. 60-มี.ค 

61 

  

  3) ประชาสัมพันธการใหบริการแหลงเรียนรูตามชองทางตางๆ     

    4) รายงานผลการดําเนนิงานการใหบริการแหลงเรียนรูตามแบบฟอรม

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.60, มี.ค.

61 

มิ.ย.61, ก.ย. 

61 

  

    5) นําฐานความรู/องคความรูที่อยูในแหลงเรียนรูเผยแพรในเว็บไซตของ

หนวยงานและสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ส.ค.-61   

3 งานพัฒนา

นักวิจัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย

และนกัวิจัยใหมคีวาม

เชี่ยวชาญในการเขียน

1) จัดทําแผนปฏิบตัิการดานการวิจัยที่ผานการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

ก.ย.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
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ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจยัตามระยะเวลาทีก่ําหนด ต.ค.60-ก.ย.

61 

  

3) อาจารยประจําของหนวยงานที่ผานการพัฒนาไดรบัทุนสนบัสนนุ

การวิจัย 

    

4) รายงานผลการพัฒนานกัวิจัยลงในแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไดครบถวน 

ธ.ค.60, มี.ค.

61 

มิ.ย.61, ก.ย. 

61 

  

      

4 งานเผยแพร

ผลงานวิจัย 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยมกีารตีพิมพและ

เผยแพรผลงานวจิัยตาม

มาตรฐานทีก่ําหนด

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน     

1) จัดโครงการสงเสริมและสนบัสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ใหแกอาจารย 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

2) ประชาสัมพันธแหลงเวทกีารนําเสนอและวารสารระดบัชาติ หรือ

นานาชาติใหอาจารยทกุคนรบัทราบ 

    

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิหรือเปนเจาภาพรวมกับ

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

    

4) สรุปและรายงายผลการตีพิมพเผยแพรผลงานวจิัยทั้งภายในและ

ภายนอกของอาจารยลงในแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกําหนดไดครบถวน 
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5 งานทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

นักศกึษาและบุคลากรไดรับ

การพัฒนาใหมทีศันคต ิ

คานิยม ความมีสุนทรีย และ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

1) แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

เปนผูรับผดิชอบงานดานศลิปะและวัฒนธรรมภายในหนวยงาน 

ก.ค.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

2) กําหนดวตัถุประสงคของแผนและกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน 

  

  

  3) จัดทําแผนปฏิบัตกิารดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

กําหนดวัตถุประสงคของแผน  ตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนและตัวช้ีวดัของโครงการ  

  

  

  4) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของโครงการทุก

โครงการที่กําหนดในแผนปฏิบตักิารดานการทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ส.ค. 60-ก.ค. 

61 

  

  

5) รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการดาน

การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมตอผูบริหารหนวยงานและสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ปละ 2 ครั้ง 

ม.ค. 61 , ก.ค. 

61 

  

  

6) เผยแพรกจิกรรมทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมใหประชาคมทราบ ส.ค. 60- ก.ค. 

61   

  

7) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและตวัช้ีวัดของ

แผนปฏิบัตกิารดานการทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และรายงานตอ

ผูบริหารหนวยงานและสํานกัศลิปะและวัฒนธรรม 

ก.ค.-61 

  

  

  8) นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรือโครงการดานการทํานุบํารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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6 งานพัฒนา/

ปรับปรงุหลกัสตูร 

เพื่อใหหลกัสตูรเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิและ

ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

วัตถุประสงคดาน การ

ปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C ) 

ระดับหนวยงาน     

1) สํารวจและวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตเพือ่นํามาใชในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค.60-ก.ย. 

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

2) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรใหเปนไปตามคูมือ

ระบบกลไกในการพัฒนาหลกัสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  

    

3) จัดวิพากษหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการฯ      

4) ยกรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร ของ สกอ.     

5) เสนอหลกัสตูรใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลยัพิจารณา

เห็นชอบ 

    

6) จัดสงใหกองบริการการศกึษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตร ของ สกอ.  

    

  7) เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเหน็ชอบ     

  8) เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ     

  

9) จัดทําบันทกึขอความสงกองบริการการศึกษาเพ่ือแจง สกอ. 

รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันทีส่ภาแจงมติอนุมัต ิ

    

7 งานรับ

นักศกึษา 

เพื่อคัดเลือกนกัศกึษาเขา

ศึกษาตอใหเปนไปตามระบบ 

Clearing house และแผนการ

รับนกัศึกษาที่กําหนดไว

ระดับหนวยงาน     

1) จัดสงแผนการรับนักศึกษาใหกองบรกิารการศกึษาเพือ่เสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวชิาการและสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

มิ.ย.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
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วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

2) กําหนดคณุสมบตัิของผูสมัครเขาศกึษาตอสงใหกองบริการ

การศกึษา 

ส.ค.-60   

3) ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาผานชองทางตางๆ ส.ค.-ธ.ค. 60  

ม.ค.-ก.ค.61 

  

4) สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัยและจดัสงผลการสอบคดัเลือกใหกองบริการการศกึษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

รอบที ่1 ธ.ค. 

60 

รอบที่ 2 เม.ย. 

61 

รอบที่ 3 พ.ค. 

61 

รอบที่ 4 มิ.ย. 

61 

รอบที่ 5 ก.ค. 

61 

  

5) ตรวจสอบจํานวนนกัศกึษาที่รายตัวเขาศึกษาเทยีบกนัแผนรับ

นักศกึษาประจําป 

ก.ค.-61   

8 งานจดัทํา

แผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อใหแผนการเรียนเปนไป

ตามโครงสรางหลักสูตรและ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสนุันทาวาดวยการจดั

ระดับหนวยงาน     

1)  สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอรมที่

กําหนด 

พ.ย.-ธ.ค.60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
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การศกึษาวัตถปุระสงคดาน 

การปฏบิัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C )   

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสรางของหลักสูตรและเงื่อนไข

ของคําอธิบายรายวิชา 

    

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลกัสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะ

เห็นชอบ 

    

  4)  จัดสงแผนการเรียนตลอดหลกัสตูรที่ไดรับความเหน็ชอบใหกอง

บริการการศกึษากอนเปดภาคเรียน 

ม.ค.-61   

9 งานจดัการ

เรียนการสอน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการ

สอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน     

1) จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แลวเสร็จกอนเปดภาคเรยีน ภาคเรียนที ่1 กอน 

15 ส.ค. 60 

ภาคเรียนที ่2 กอน 5 

ม.ค.61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

2) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน   

  3) อาจารยสอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กําหนด ภาคเรียนที ่1 ส.ค.-

ธ.ค. 60 

ภาคเรียนที ่2 ม.ค.-

พ.ค. 61 

  

  4) ประเมนิผลการเรียนรูของนกัศกึษาตามหลักเกณฑทีก่ําหนด ภาคเรียนที่ 1 

ธ.ค. 60 

ภาคเรียนที่ 2 

พ.ค. 61 
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  5) จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิน้สดุการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 

กอน 15 ม.ค. 61 

ภาคเรียนที่ 2 

กอน 15 มิ.ย. 61 

  

    6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7)  มิ.ย.-61   

    7) ประชาสัมพันธใหนกัศกึษาเขาประเมนิอาจารยผูสอนครบทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 

พ.ย. 60 

ภาคเรียนที่ 2 

มี.ค. 61 

  

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารยผูสอนและเสนอตอผูบรหิาร  ภาคเรียนที ่1 

ธ.ค. 60 

ภาคเรียนที่ 2 

เม.ย.61 

  

 10 งานสงเสริม

กิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

นักศกึษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิแหงชาต ิ(5 

ดาน) และการประกัน

ระดับหนวยงาน 

  

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

1) นักศกึษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารดานการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหนวยงาน 

พ.ค.-มิ.ย. 60   
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คุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

2) จัดทําแผนปฏิบัตกิารดานการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษาที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคครบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม

จริยธรรม  2) ดานความรู 3) ดานทกัษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ดานทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มิ.ย.-60   

3) เสนอแผนปฏิบัตกิารดานการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษาใหผูบรหิาร

สูงสดุของหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของมหาวทิยาลยัพิจารณาเหน็ชอบ 

ก.ค.-60   

  4) จัดกจิกรรมใหความรูและทกัษะการประกนัคุณภาพแกนกัศกึษา 
ส.ค. 60- ก.ค. 

61 

  

  5) ประเมนิความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของโครงการครบทุกขอ   

  6) นําผลการประเมนิมาปรับปรุงโครงการในปถัดไป   

  7) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนดานการจดักจิกรรมพัฒนา

นักศกึษาใหมหาวิทยาลัยทราบ ปละ 2 ครั้ง 

รอบที ่1 ม.ค. 

61 

รอบที่ 2 ม.ิย. 

61 

  

  8) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบตักิารดานการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มิ.ย.-61   

  9) นําผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปฏิบัตกิารดานการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษาในปถดัไป 

    

ระดับมหาวิทยาลัย   
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 11 งานจัดหา

พัสดุ-จัดซื้อจัดจาง 

(โดยวิธีตกลงราคา 

เงินนอก

งบประมาณ) 

เพื่อใหการจัดหาพสัดุ- การ

จัดซื้อจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบและตรงความ

ตองการ 

วัตถุประสงคดาน การ

ปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C )   

1) สํารวจพัสดุเปนประจําทกุเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 

61 
คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 2) เทียบราคาพัสดุที่จะจดัซื้อ จํานวน 2 รานคาขึ้นไป   

3) แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง 

    วงเงินเกนิ    10,000 คกก. จํานวน 3 คน 

    วงเงินไมเกนิ 10,000 คกก. จํานวน 1 คน 

    

4) ตรวจสอบพัสดุใหถูกตองและตรงตามใบสัง่ซือ้สั่งจาง     

12 งานควบคุม

พัสด ุ

เพื่อควบคุมและเก็บรักษา

พัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน     

การควบคุมวัสด ุ ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 1) บันทึกขอมลูรับเขาวัสดุทุกครั้ง   

  2) จัดเก็บวสัดุอยางเปนสดัสวนพรอมใชงาน     

  3) บันทกึการเบิกจายพรอมลงชื่อการเบกิจาย     

  4) ตรวจนบัและสรุปวสัดุประจําเดือนและประจําปงบประมาณ     

  การควบคุมครุภัณฑ ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

  

  1) ลงทะเบยีนครุภัณฑในระบบ ERP     

  2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ     

  3) จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายครุภัณฑ     
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    4) เก็บรกัษาครุภัณฑใหครบถวนถกูตองตรงตามทะเบยีน     

13 งานจําหนาย

พัสด ุ

เพื่อจําหนายพัสดุที่

เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน     

การจําหนายครุภัณฑ ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 1) สํารวจครุภณัฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปนในการ

ใชงาน 

  

2) รายงานบัญชีครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปน

ในการใชงานเพื่อขอจําหนายใหกับมหาวิทยาลัย 

    

  3) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจรงิของครภุัณฑที่

เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย 

    

  4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย

และรายงานใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

    

  5) คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางของครุภัณฑที่เสือ่มสภาพ ชํารุด 

สูญหายและรายงานใหอธกิารบดีพิจารณาอนุมัต ิ

    

  6) ขออนุมัติจําหนายตามระเบียบที่กําหนด (วธิีขายทอดตลาด/วธิีตกลง

ราคา) 

    

  7) บันทึกลงจายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ     

    8) รายงานการจําหนายครุภัณฑใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน

ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจายออกจากบัญช ี

    

    การจําหนายวัสด ุ ต.ค. 60-ก.ย. 

61 
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    1) สํารวจเศษวัสดทุี่เสื่อมสภาพ ชํารดุ หมดความจําเปนในการใชงาน   

    2) ขออนุมัติจําหนายตามระเบียบที่กําหนด (วิธขีายทอดตลาด/วธิีตกลง

ราคา) 

    

    3) รายงานการจําหนายเศษวสัดุใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน

ทราบ 

    

14 งานเบกิจาย เพื่อใหการเบกิจายถูกตอง

ตามระเบียบการเบิกจาย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน

ทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

-การปฏบิัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ( C ) 

ระดับหนวยงาน     

1) โครงการไดรับอนุมัตจิากผูบรหิารระดบัสูง 

ต.ค. 60-ก.ย. 

61 
คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 2) รวบรวมเอกสารการเบิกจายใหครบถวน   

3) ตรวจสอบเอกสารการเบกิจายใหเปนไปตามระเบียบการเบกิจาย     

4) จัดทําเอกสารเบกิจายและบันทกึขอมูลในระบบ      

5) เสนอผูบริหารอนุมตัิการเบิกจาย     

6) จัดทําทะเบียนคุมการเบกิจายตามโครงการ     

      

      

15 งาน

ประชาสัมพันธ 

เพื่อสรางภาพลกัษณทีด่ีของ

หนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน     

1) แตงตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธเชงิรกุ ระดับหนวยงาน ก.ค.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

2) จัดทําแผนปฏิบัตกิารดานการประชาสัมพันธเชิงรุกทีก่ําหนด

วัตถุประสงคของแผน  ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนและ

ตัวชีว้ัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผูบริหารสูงสดุของหนวยงานอนุมัต ิ
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3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธเชิงรุกของ

หนวยงานใหผูบริหารและมหาวิทยาลยัทราบทกุไตรมาส  

ธ.ค. 60, มี.ค.

61 

มิ.ย.61, ก.ย.61 

  

    4) สํารวจการรับรูภาพลักษณที่มตีอหนวยงาน ปละ 2 รอบ รอบที ่1 ก.พ. 

61 

รอบที่ 2 ส.ค. 

61 

  

  

  5) ประเมนิความสําเรจ็ของแผนประชาสัมพันธเชิงรุกของหนวยงานและ

รายงานตอผูบรหิารและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย.-61   

  

  6) นําผลการประเมนิตามแผนประชาสัมพันธเชงิรกุมาปรับปรุงในป

ถัดไป 

    

  16 งานธุรการและ

สารบรรณ 

เพื่อใหการออกเลขรับ-สง

เอกสาร  การราง/พิมพ  

ถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน 

รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให

เปนไปตามระเบียบสํานกั

นายกรฐัมนตร ีวาดวยงาน

สารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน   

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

1) ตรวจสอบความถกูตอง ครบถวนของเอกสารกอนออกเลขรบั-สง

เอกสารทกุครัง้ 

ต.ค. 60-ก.ย.

61 

2) ออกเลขรับ-สงเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด   

  3) ราง/พิมพหนังสือใหถูกตองตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ     

4) เสนอหัวหนางาน ตรวจสอบความถกูตอง     

  5) จัดเก็บหนังสือราชการเขาแฟมแยกตามประเภท     

6) จัดเรียงลําดบัตามเลขหนังสือ (จากนอยไปหามาก)     
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17 งานจัด

ประชุม 

เพื่อใหการจัดประชมุเปนไป

ตามระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร

บรรณ (การจัดประชุม)  

ระดับหนวยงาน 

  

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

  1) จัดประชุมใหเปนไปตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยงานสาร

บรรณ (การจดัประชุม) 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

  2) แจงแผนการประชุมตลอดทัง้ปใหคณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.-60 

3) จัดสงเอกสารการประชุมใหผูเขาประชุมลวงหนา 7 วัน ต.ค.60-ก.ย.

61 

  

  4) แจงมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน     

18 งานสรรหา

บุคลากร 

เพื่อใหการสรรหาบุคลากร

เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการ

ปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C ) 

ระดับหนวยงาน     

1) ตรวจสอบอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู ต.ค.60-ก.ย.

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 2) จัดสงคณุสมบตัิของผูสมัครทีต่องการและเสนอช่ือเพ่ือแตงตัง้

คณะกรรมการออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ และสอบสัมภาษณใหกอง

บริหารงานบุคคล 

  

3) ประชาสัมพันธการรับสมัครกอนวนัเริ่มรับสมัคร อยางนอย 5 วัน     

4) กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร อยางนอย 15 วันทําการ     

  5) สงผลการสอบ/สอบสัมภาษณใหกองบริหารงานบุคคลตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

    

19 งานพัฒนา

บุคลากร 

เพื่อใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่ ระดับหนวยงาน     
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  กําหนด/ตําแหนงงานที่

เหมาะสมวัตถปุระสงคดาน 

การดําเนินงาน (O) 

1) สํารวจความตองการ/ความจําเปนในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ก.ค.-60 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
  2) นําความตอง/ความจําเปนมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและไดรับ

การอนุมัตจิากผูบรหิารระดบัสูง 

ก.ค.-60 

  3) สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ต.ค.60-ก.ย.

61 

  

  4) ติดตามการนําความรูไปใชประโยชนของบุคลากรภายในหนวยงาน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ก.พ. 61, ส.ค. 

61 

  

  5) รายงานผลการนํารูไปใชประโยชนของบุคลากรใหมหาวิทยาลัยทราบ 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

มี.ค. 61, ก.ย. 

61 

  

20 งาน

ประเมนิผลการ

ปฏิบัติราชการ 

เพื่อใหการประเมนิการ

ปฏิบัติงานเปนธรรม โปรงใส

และตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการ

ปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C ) 

ระดับหนวยงาน     

1) จัดทําบัญชรีายช่ีอสําหรบัการประเมนิผลการปฏิบัตริาขการในระบบ 

ERP 

รอบที่ 1 มี.ค. 

61 

รอบที่ 2 ก.ย. 

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 2) ตรวจสอบขอมูลในระบบ ERP พรอมบันทึก/ยืนยนัแบบตกลง/

ประเมนิภาระงาน 

3) ดําเนนิการประเมนิผลและยืนยนัขอมูลในแบบประเมนิ   

4) แจงใหบุคลากรเขาไปดําเนนิการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ 

ERP 

รอบที ่1 เม.ย. 

61 

รอบที่ 2 ต.ค. 

61 
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21 งานจัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณ 

เพื่อใหมีงบประมาณใชในการ

บริหารจดัการหนวยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน   

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(เฉพาะหนวยงานจดัการศกึษา) 

เม.ย. - มิ.ย. 

60 

  2) ผูบริหารตรวจสอบความถกูตองของประมาณการรายรับ (เฉพาะ

หนวยงานจัดการศกึษา) 

  

  3) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับโครงการกจิกรรมใน

แผนปฏิบัตกิารประจําป ใหครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 

60 

  

  4) ผูบริหารตรวจสอบความถูกตองของการจดัสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปใหกับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัตกิารประจาํป 

  

    5) บันทกึงบประมาณรายจายในระบบ ERP ใหครบทกุโครงการที่มกีาร

จัดสรรงบประมาณ 

  

    6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

ก.ย.-60   

22 งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัตกิาร

ประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมีทิศทาง

องคกรที่ชดัเจนและสามารถ

นําไปสูการปฏิบัติได 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน   

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

1) รวบรวมขอมูลภายใน-ภายนอกของหนวยงาน มี.ค. - พ.ค. 

60 

  2) วิเคราะหทิศทางของหนวยงาน   

    3) บุคลากรภายในหนวยงานมสีวนรวมในการวางแผนยทุธศาสตรและ

แผนปฏิบัตกิารประจําป 

มิ.ย. - ก.ค. 

60 
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    4) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารประจําปใหสอดคลองกับ

ทิศทางของมหาวทิยาลัย 

  

    5) เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารประจําปตอคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 

60 

  

    6) เสนอแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบตัิการประจําปตออธิการบดเีพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

  

    7) สื่อสารแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบตัิการประจําปใหกับบุคลากร

ภายในหนวยงานไดรบัรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ

ต.ค.-60   

23 งานรายงาน

ผลการใชจาย

งบประมาณและผล

การดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใช

จายงบประมาณและผลการ

ดําเนินงานมีความถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน     

1) ประมวลผลการใชจายของโครงการกิจกรรมยอยในระบบ ERP ทุก

โครงการพรอมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการที่แลวเสรจ็ 

ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

2) บันทึกผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบตัิงานตาม

แผนปฏิบัตกิารผานระบบ ERP ภายในวันที ่5 ของเดือนถัดไป   

    

3) ผูบริหารตรวจสอบความถกูตองของรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัตกิาร 

    

4) รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัตงิานตาม

แผนปฏิบัตกิาร ใหมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

    

24 งานประกนั

คุณภาพการศกึษา

ภายใน 

เพื่อใหการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายในของ

หนวยงานสอดคลองตาม

หนวยงานจัดการศึกษา   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 
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เกณฑมาตรฐานการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับอุดมศกึษา

วัตถุประสงคดานการ

ปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C ) 

1) สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ตอ

มหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปการศกึษาที่ผานมา 

ต.ค.-60   

2) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัตกิารดําเนนิงานดานประกนั

คุณภาพการศกึษาภายใน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดบัสูง

ของหนวยงาน 

    

3) ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน และมอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับหลักสตูร และระดับ

หนวยงาน  

ธ.ค.-60   

4) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศกึษา

ภายใน ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

มี.ค.-61   

  5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลกัสตูรและ

ระดับหนวยงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 

30 วันหลังจากสิน้สดุภาคการศกึษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 

ม.ค. 61 

ภาคการศึกษาที่ 2 

มิ.ย. 61 

  

  

6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) พรอมบันทึก

ขอมูลผานระบบ CHE QA online  

มิ.ย.-61   

  

  7) จัดตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสูตร ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ก.ค.-61   

  

  8) รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลกัสตูร ตอ

ส.ค.-61   
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คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพจิารณากอนรับตรวจประเมินฯ 

ระดับคณะ 

  

  9) จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน พรอม

บันทึกขอมลูผานระบบ CHE QA online  

ส.ค.-61   

  

  10) จัดตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ส.ค.-61   

  

  11) รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ ตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพื่อพจิารณากอนรับตรวจประเมนิฯ ระดับสถาบนั 

ก.ย.-61   

25 งานตดิตาม

และประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

เพื่อใหการติดตามและ

ประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ

มีประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนินงาน (O) 

ระดับหนวยงาน   

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร 

1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานตามแบบฟอรมที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ก.ย.-60 

2) ผูบริหารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏิบตัิราชการของ

หนวยงาน 

  

3) จัดทําปฏิทนิการถายทอด ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

ของหนวยงาน 

    

4) จัดทําคูมอืประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณของ

หนวยงาน 

    

5) ตรวจสอบและแกไขขอมูลตัวช้ีวดั คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

ในระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 60   

6) ถายทอดตัวชีว้ดัระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ต.ค.-60   
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7) สรางความรูความเขาใจและช้ีแจงแนวทางการติดตามและ

ประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

    

  8) ติดตามความกาวหนาการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏบิัติการ

ประจําปและตรวจสอบความถกูตองของขอมูลทุกเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

  

  9) รายงานความกาวหนาการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัิ

ราชการในระบบติดตามใหมหาวิทยาลัยทราบทกุเดือน 

    

  10) รายงานความกาวหนาการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปและรายงานใหคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณาทุก

ไตรมาส 

ธ.ค.60, มี.ค.

61 

มิ.ย.61, ก.ย. 

61 
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แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี�ยง 

สาเหตุของ

ความเสี�ยงและ

ข้อมูล/

หลักฐาน

ประกอบการ

กําหนดความ

เสี�ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาส

ที�จะ

เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ์ 
งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

วัตถุประสงคเพื่อให

หนวยงานมีทิศทาง

องคกรท่ีชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการ

ปฏิบัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก

(ยุทธศาสตรชาติ/

นโยบายรัฐบาล/สภาพ

เศรษฐกจิ สังคม/คูแขง 

ฯลฯ) มีผลตอการ

กําหนดยุทธศาสตรและ

กลยุทธท่ีไมตอบสนอง 

 

1 . ก า ร

ป รั บ เ ป ลี่ ย น

น โ ย บ า ย ข อ ง

รัฐบาล 

2 . ก า ร

เปลี่ยนแปลงของ

คูแขงขัน 

3.เทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 

เดือน 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 

3 เดือน 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 

6 เดอืน 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 

9 เดอืน 

 

มีโอกาส

เกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 

ป  

สูงมาก 

 
 
 

 

สูง 

 
 
 

 

ปาน

กลาง 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

นอย

มาก 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

ผลการ

ดําเนนิงานตาม

ตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุ

นอยกวารอยละ 

80 
ผลการ

ดําเนนิงานตาม

ตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุ

รอยละ 80-84 
ผลการ

ดําเนนิงานตาม

ตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุ

รอยละ 85-89 
ผลการ

ดําเนนิงานตาม

ตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุ

รอยละ 90-94 

ผลการ

ดําเนนิงานตาม

ตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติ 

สูงมาก 

 
 
 

 

 

 

สูง 

 
 
 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

  นอย 

 

 

 

 

 

นอยมาก 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

1 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 
ความเสี�ยง 

สาเหตุของ

ความเสี�ยงและ

ข้อมูล/

หลักฐาน

ประกอบการ

กําหนดความ

เสี�ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาส

ที�จะ

เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

      ราชการบรรลุ

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 

95 

  

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
งานรับ

นักศึกษา 

 

เพื่อคัดเลือก

นักศึกษาเขา

ศึกษาตอให

เปนไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษาที่วาง

ไว 

วัตถุประสงค

ดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การประชาสัมพันธเชิง

รุกยังไมบรรลุเปาหมาย 

การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ

เชงิรุกของคณะฯ

มีรูปแบบวธิีการ

ที่จํากัด ทําให

การ

ประชาสัมพันธ

ไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ี

กําหนด 

มีโอกาส

เกิดขึ้นทุกๆป

การศึกษา 

 

มีโอกาส

เกิดขึ้นทุก 2 

ปการศึกษา 

 

มีโอกาส

เกิดขึ้นทุก 3 

ปการศึกษา 

 

มีโอกาส

เกิดขึ้นทุก 4 

ปการศึกษา 

 

มีโอกาส

เกิดขึ้นทุก 5 

ปการศึกษา 

สูงมาก 

 
 
 

สูง 

 
 
 

ปาน

กลาง 

 

 

นอย 

 

 

 

นอย

มาก 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

มีการ

ประชาสัมพันธ

เชงิรุก นอยกวา 

2 ชองทาง 

 

มีการ

ประชาสัมพันธ

เชงิรุก 2 

ชองทาง 

 

มีการ

ประชาสัมพันธ

เชงิรุก 3 

ชองทาง 

 

มีการ

ประชาสัมพันธ

เชงิรุก 4 

ชองทาง 

 

มีการ

ประชาสัมพันธ

เชงิรุก มากกวา 

4 ชองทาง 

 

สูงมาก 

 
 
 

 

สูง 

 
 
 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

นอยมาก 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี�ยง 

สาเหตุของ

ความเสี�ยง

และข้อมูล/

หลักฐาน

ประกอบการ

กําหนดความ

เสี�ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาส

ที�จะ

เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที�) 

งานอาคารสถานที่ 

 

เพื่อใหการจัดการงาน

อาคารสถานท่ีเปนไป

ตามระเบยีบ และตรง

ความตองการ 

วัตถุประสงคดานการ

ดําเนนิงาน (O) 

 

 

การเกิดเหตุการณ

อัคคีภัย 

สาเหตุของการ

เกิดอัคคีภัย  

เกิดไดจากหลาย

สาเหตุดวยกัน 

และท่ีผานมาก็

พบวาสาเหตุ

สวนใหญเกิด

จากความ

ประมาทและ

ความ

รูเทาไมถึงการณ  

มองขามสิ่ง

เล็กๆนอยๆ เชน 

ประมาทในการ

ใชเครื่องใช/

อุปกรณที่ใช

ไฟฟา  และ

เชื้อเพลิงอื่นๆ 

เชนน้ํามัน แก็ส 

เปนตน  หรือ

โดยเหตุจาก

ธรรมชาติ ลวน

แตสามารถ

ปองกันไดทั้งสิน้  

ซึ่งการเกิด

อัคคีภัยใน

บางครั้ง สราง

ความเสียหาย

อยางรายแรง 

โดยเฉพาะความ

เสียหายตอชีวิต

และรางกาย 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายใน 6 

เดือน 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 1 ป 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 1 ป 6 

เดือน 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 2 ป 

 

มีโอกาสที่

อาจเกิดขึ้น

มากกวา 2 

ป 

สูงมาก 

 
 
 

 

สูง 

 
 
 

 

ปาน

กลาง 

 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

นอย

มาก 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

มีผูทุพพลภาพ 

หรือไดรับ

อันตรายถึง

ชีวิต 

 
มี

ผูไดรับบาดเจ็บ

สาหัส 
 

 

มี

ผูไดรับบาดเจ็บ

เล็กนอย 

จํานวนมาก

ตองเขารับการ

รักษาในคราว

เดียวกัน 

 
มี

ผูไดรับบาดเจ็บ

เล็กนอย/สงผล

ตอสุขภาพ

จํานวนนอย 

 
สงผลกระทบ

ทางดานจิตใจ

แตไมบาดเจ็บ 

สูงมาก 

 
 
 

 

สูง 

 
 
 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

 

 

นอยมาก 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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�.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งานวินัยและนิตกิาร 

 

 

การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงาน

ภายนอก 

ประกาศ 

ระเบยีบ 

ขอบังคับ มีการ

เปลี่ยนแปลง จึง

มีผลตอการ

ปฏิบัตงิาน 

มีโอกาส

เกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 1 

เดือน 

 
มีโอกาส

เกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 3 

เดือน 

 
มีโอกาส

เกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 6

เดือน 

 
 

มีโอกาส

เกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 9

เดือน 

 

มีโอกาส

เกิดขึ้น

ภายใน

รอบ 1 ป 

สูงมาก 

 
 
 

 

 

สูง 

 
 
 

 

 

ปาน

กลาง 

 
 

 

 

 

นอย 

 
 

 

 

 

นอย

มาก 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

เกิดความลาชา

ในการสงมอบ

งานใหกับ

หนวยงาน

ภายนอกที่

เก่ียวของ 

 
เกิดความลาชา

ตอการ

ปฏิบัตงิานของ

มหาวิทยาลัย 

 
เกิดความลาชา

ตอการ

ปฏิบัตงิาน

ระหวาง

หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 
เกิดความลาชา

ตอการ

ปฏิบัตงิาน

ภายใน

หนวยงาน 

 
เกิดความลาชา

ตอการ

ปฏิบัตงิาน

ภายในหรือ

สวนงาน 

สูงมาก 

 
 
 

 

 

 

สูง 

 
 
 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

 

นอยมาก 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

5.ดานการปฏบิัตงิานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

งานบริหาร การบริหารงานโดยไมใช

หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิ

บาล 10 ดาน 

อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง

หรือปฏิบัติไม

ครบถวน 

มีโอกาส

ที่จะ

เกิดขึ้น

ทุกวัน 

 

มีโอกาส

ที่จะ

สูงมาก 

 
 
 

 

 

สูง 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

ผลการ

ดําเนินงาน

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ 100 

สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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เกิดขึ้น

ทุก

สัปดาห 

มีโอกาส

ที่จะ

เกิดขึ้น

ทุกเดือน 

 

มีโอกาส

ที่จะ

เกิดขึ้น

ทุก 3 

เดือน 

 

มีโอกาส

ที่จะ

เกิดขึ้น

ทุก 6 

เดือน 

 

ปาน

กลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

 
 

นอย

มาก 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

ผลการ

ดําเนินงาน

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ 80 

 

ผลการ

ดําเนินงาน

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ 60 

 

ผลการ

ดําเนินงาน

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ 40 

 

ผลการ

ดําเนินงาน

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

นอยกวารอย

ละ 40 

 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอยมาก 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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แบบฟอรมการประเมนิความเส่ียง (FM-RM -02) 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง

เดิม 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

โอกาสที่

จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดานกลยุทธ  

งานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

วัตถุประสงคเพื่อให

หนวยงานมีทิศทาง

องคกรท่ีชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการ

ปฏิบัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก

(ยุทธศาสตรชาติ/นโยบาย

รัฐบาล/สภาพเศรษฐกจิ สังคม/

คูแขง ฯลฯ) มีผลตอการกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธที่ไม

ตอบสนอง 

 

 5 5 25 ความ

เสี่ยงสูง

มาก 

2.ดานการปฏิบัติงาน  

งานรับนักศึกษา 

 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษา

เขาศึกษาตอใหเปนไป

ตามแผนการรับ

นักศึกษาที่วางไว 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การประชาสัมพันธเชงิรุกยังไม

บรรลุเปาหมาย 
   5 4

  

20  ความ

เสี่ยงสูง

มาก 
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3.ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งานอาคารสถานที่ 

 

เพื่อใหการจัดการงาน

อาคารสถานที่เปนไป

ตามระเบยีบ และตรง

ความตองการ 

วัตถุประสงคดานการ

ดําเนนิงาน (O) 

 

 

การเกิดเหตุการณอัคคีภัย 1.มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการ และ

กําหนดผูรับผิดชอบการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

ของหนวยงาน 

2.สื่อสารและเผยแพร

แผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยของหนวยงานให

บุคลากรไดรับทราบ 

3.ดําเนนิงานตามขั้นตอน

ที่กําหนดเมื่อเกิดเหตุ

อัคคีภัย 

4. เขารวมกิจกรรมตาม

แผนปองกันและระงับ

อัคคีภัยของมหาวิทยาลัย 

5.ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผน

ปองกันและระงับอัคคีภัย

ของหนวยงาน 

6. นําผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยของ

หนวยงานในปถัดไป 

4 5 2

0 

ความเสี่ยง

สูงมาก 
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4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   

งานวินัยและนิตกิาร 

 

 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงาน

ภายนอก 

 5 5 2

0 

ความเสี่ยง

สูงมาก 

         5.ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

งานบริหาร การบริหารงานโดยไมใชหลักธรร

มาภิบาล 
 3 4 1

2 

ความเสี่ยง

สูง 

 

 

 

 


