
 

  

   

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  
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ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เมื่อวันที่ … (วันท่ีควรสอดคล้องกับปฏิทินมหาวิทยาลัย) 



 

  

   

ค าน า 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุม

ภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้

หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ก าหนดให้ต้องมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และการ

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

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน     

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

 

 

ก 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 

ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 

ครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้น าไปสู่การปฏิบัติ  

โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การ

ประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ

ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ 

ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก ่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จ านวน 16 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด  ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 

5 ด้าน ดังนี้ 
 

ข 



 

  

   

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 4 ความเสี่ยง ได้แก ่ 

 1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร ์ 

 1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการด าเนินงานด้านบริการ

วิชาการ 

  

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 3  ความเสี่ยง ได้แก ่ 

 2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

 2.2 การจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  

 2.3 โรคระบาด 

  

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

จ านวน 4 ความเสี่ยง ได้แก่  

 3.1 ไฟฟ้าดับ 

 3.2 การเกิดเหตุอัคคภีัย 

 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่   

 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ความเสี่ยง ได้แก่  

 5.1.1 การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจดัซื้อจัดจา้ง 

 5.1.2 การรับสนิบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผา่นมาตรฐานงาน 

 5.2.1 การจดัซื้อจัดจา้งทีม่ีความผูกขาดกับผูป้ระกอบการรายเดมิ 

 5.3.1 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบกิจ่าย 

 

การควบคุมภายใน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์    ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน  

พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ค 



 

 

ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ และผู้รับผดิชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อให้แหลง่เรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวจิัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวจิัย 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยัตามมาตรฐานที่

ก าหนด 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

 

4 

5 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาและ

บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านยิม 

ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิละได้รับการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ให้เป็นไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศกึษา

ท่ีก าหนดไว ้

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

8 งานจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาว่าด้วยการจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

ฆ 



 

  

   

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

9  งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

10  งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

9 

11 งานจัดหาพัสด-ุจัดซื้อจัดจา้ง เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

13 งานจ าหน่ายพัสด ุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

11 

14 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

วัตถุประสงคด์้าน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

6 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/

พมิพ ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการ

จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

4 

ง 



 

 

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

20 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

21 งานจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณ 

เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการ

หนว่ยงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการ

ด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ

และผลการด าเนนิงานมีความถกูต้อง 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในหนว่ยงานจัด

การศึกษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงคด์้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

 

11 

  

25 งานติดตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏบัิติ

ราชการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

10 

จ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หนว่ยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดใหห้น่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 

3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ตัวชีว้ัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหนว่ยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำน คณะศิลปกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

 
 

1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติดา้นวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคณุธรรม 

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

 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1) บัณฑติศลิปกรรมศาสตรท์ีเ่น้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะมีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพช้ันสูง 

2) การวจิัยทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพรอ่งคค์วามรูด้้านศิลปกรรมศาสตร ์

ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร ์ทีอุ่ดมไปด้วยความคดิสรา้งสรรค์ 

3) การบรกิารวชิาการและเผยแพร่องคค์วามรูด้้านศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร ์เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

4) เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร์ 

 

1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนามาตรฐานการจดัการศึกษาและการผลติบัณฑติศลิปกรรมศาสตร์ที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะให้

มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีความรูคู้คุ่ณธรรม รูจ้ักใช้

ชีวติอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

2) วิจัยและพัฒนาองคค์วามรูใ้นศาสตรท์ี่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร ์

3) บรกิารวชิาการด้านศิลปกรรมศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรแ์ก่ชุมชนและ

สังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทอ้งถ่ินและสงัคม 

4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้พื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพรด่้านศลิปกรรมศาสตร์ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 

และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร์ 
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1.2.6 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติดา้นศลิปกรรมศาสตรใ์ห้มีคุณภาพตามอัตลกัษณข์องมหาวิทยาลัย ตรงความต้องการของ

สังคม รูจ้ักใชชี้วติอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

 2) สรา้งผลงานวิจยั งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและองคค์วามรูด้้านศิลปกรรมศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร์ 

3) ให้บริการวิชาการดา้นศลิปกรรมศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร ์โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร์ 

 

1.2.7 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครอืข่าย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างทีด่ีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

มีระบบอาวโุส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดงีาม 

 

 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหล่งเรยีนรูศ้ิลปกรรมศาสตร ์(Center of Fine and Applied Arts) 
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1.2.11 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความรว่มมือ  

4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.2.12 นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหก้ารด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มอีดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองคก์รในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศกึษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะผู้ใชบ้ัณฑติเพื่อการมสี่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือขา่ยกับสถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 
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4) มุ่งเน้นผลติบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใชภ้าษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสรา้งองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศกึษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดีความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหลง่เรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ใหแ้ก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

       3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.2.13 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1  : พฒันามหาวิทยาลยัให้เปน็เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2  : สรา้งงานวิจัยและนวตักรรมระดบัชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกจิ

และสงัคมอยา่งยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3  : สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.2.14 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย คือ SSRU "SWITCH" * 

ㆍS : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแหง่ความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

ㆍW : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความช่ือสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ㆍC : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

ㆍH : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแหง่ความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

 

1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สำขำวชิำ 

จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ปีกำรศึกษำ  

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

จิตรกรรม 1 1 1 

การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 1 1 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 

ศิลปะการแสดง(การละคร) 

1 1 1 

ดนตรี 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 6 6 6 
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

 

จ ำนวนนักศึกษำ 

สำขำวชิำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

จิตรกรรม 227 - 227 65 - 65 130 - 130 

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สรา้งสรรค ์

164 - 164 59 - 59 129 - 129 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 139 - 139 42 - 42 264 - 264 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 114 - 114 39 - 39 197 - 197 

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 

ศิลปะการแสดง(การละคร) 

303 - 303 118 - 118 405 - 405 

ดนตรี 215 - 215 87 - 87 261 - 261 

รวมท้ังสิ้น 1162 - 1162 410 - 410 1383 - 138311383 
 

 

1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

จ ำนวนนักศึกษำ 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

จิตรกรรม 40 - 40 61 - 61 29 - 29 

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สรา้งสรรค ์

44 - 44 33 - 33 20 - 20 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 13 - 13 15 - 15 27 - 27 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 22 - 22 13 - 13 10 - 10 

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 

ศิลปะการแสดง(การละคร) 

48 - 48 77 - 77 75 - 75 

ดนตรี 59 - 59 41 - 41 37 - 37 

รวมท้ังสิ้น 226 - 226 240 - 240 199 - 199 
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1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

 

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

การมีงานท า 97.95 92.92 94.54 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 19,714 18,621 20,715 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.61 4.69 4.80 
 

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

สาขาวิชาจติรกรรม 2 2 2 2 6 6 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ 5 5 5 5 2 2 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์

สรา้งสรรค ์

10 10 10 10 6 6 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 4 4 4 4 5 5 

สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 

ศิลปะการแสดง(การละคร) 

5 5 5 5 7 7 

สาขาวิชาดนตร ี 1 1 1 1 7 7 

รวมท้ังสิ้น 27 27 27 27 33 33 
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1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

 

สำขำวชิำ 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำร 

ปีกำรศึกษำ 

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ - - - 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์สรา้งสรรค์ 1 2 2 

สาขาวิชาจติรกรรม - 1 1 

สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

    แขนงวิชานาฏศิลปไ์ทย 

    แขนงวิชาศิลปะการละคร 

2 2 2 

สาขาวิชาดนตร ี 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 5 7 7 

 

1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

สำขำวชิำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีกำรศึกษำ 

2561 

ปีกำรศึกษำ 

2562 

ปีกำรศึกษำ 

2563 

จิตรกรรม 1 1 1 

การออกแบบผลิตภัณฑส์รา้งสรรค์ 1 1 1 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 

ศิลปะการแสดง(การละคร) 

1 1 1 

ดนตรี 1 1 1 

รวมทั้งสิน้ 2 2 2 
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1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร 

 

สำยสนับสนุนวิชำกำร 

 

หน่วยงำน 
ปกีำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 5 - 19 16 5 - 21 17 5 - 22 

รวมท้ังสิ้น 14 5 - 19 16 5 - 21 17 5 - 22 
 

 

สำยวิชำกำร 

 

หน่วยงำน 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

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

จิตรกรรม 5 1 - 6 5 1 - 6 5 1 - 6 

การออกแบบนิเทศศิลป ์ 6.5 - - 6.5 7 - - 7 7 - - 7 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3.5 2 - 5.5 2 4 - 6 2 4 - 6 

การออกแบบผลิตภัณฑ์

สรา้งสรรค ์

3 3 - 6 4 3 - 7 4 3 - 7 

ดนตร ี 8 2 - 10 7 3 - 10 7 3 - 10 

ศิลปะการแสดง 8 3 1 12 5 7 - 12 5 7 - 12 

อาจารยต์่างชาต ิ 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น 35 11 1 47 31 18 - 49 31 18 - 49 
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1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี ้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับการด าเนินงานระดับ

ดีมาก รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมนิ 

0.01-1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51-2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 4 4.11 5.00 3.80 4.26 การด าเนนิงานระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.41 5.00 4.40 4.73 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มาก 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี 
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1.3.11 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 
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16 
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บทที่ 2  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 

2.1 นโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

 

เพื่อให้คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหาร

จัดการที่ดี (Good Governance) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำ

เป้ำหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

 

 เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมิน 

1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้หน่วยงานบริหาร

จั ด ก า ร กั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง 

ป้องกันหรอืลดความเสี่ยง ให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1 . 1  ร้อยละของประ เด็น

คว าม เสี่ ย ง ที่ ไ ด้ รั บก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ตอ่

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนด

ขึน้ต่อปี 

2. แผนกำรควบคุมภำยใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงคท์ี่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงาน

ที่ด าเนินการควบคุมภายใน

ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

  

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

ที ่ กจิกรรม วันเดือน ป ี

1 กองนโยบายและแผนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

18 ม.ิย. 2564 

2 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

26 ส.ค. 2564 

3 กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะอนุกรรมการ

ด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

23 ก.ย.2564 

4 4.1 หน่วยงานจัดท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดสง่ให้กองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ 

24 ก.ย. 2564 - 

8 ตุลาคม 2564 

4.2 กองนโยบายและแผนจัดท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

11 – 29 ตุลาคม 

2564 

5 หน่วยงานปรับแก้เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้ามี) 

11 - 15 ตุลาคม 

2564 

6 6.1 หน่วยงานเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน/

ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน 

18 – 29 ตุลาคม 

2564 

6.2 กองนโยบายและแผนเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับมหาวิทยาลัยตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

7 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม 2564 

8 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 

9 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 - รอบ 6 เดอืน 14 มีนาคม 2565 

 - รอบ 12 เดอืน 12 กันยายน 2565 

10 กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ  

 

 - รอบ 6 เดือน 31 มนีาคม 2565 

 - รอบ 12 เดอืน 30 กันยายน 2565 
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ที ่ กจิกรรม วันเดือน ป ี

11 กองนโยบายและแผนรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ

มหาวทิยาลัยและระดับหนว่ยงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยและสภา

มหาวทิยาลัย 

ตุลาคม 2565 

12 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในมาปรับปรุง  

ตุลาคม 2565 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะศิลปกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 

คณะศิ ลปก ร รมศาสตร์ ไ ด้ ป รั บ ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง า นก า รบ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway 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 

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

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถงึปัญหา

และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถงึ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองคก์ร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองคก์ร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เปน็ต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้

โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแกไ้ขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกดิขึน้จากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององคก์รท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ  

การควบคุมคา่ใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ

รา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่

เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรง่ใส 

4.3 ดา้นการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

สามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บรหิารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑใ์น

เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์  ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถงึโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

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

น้อยมาก ดังตาราง 
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ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่ากอ่ให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก 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 สามารถแสดง 

เป็น Risk Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง    
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ตำรำงแสดงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้คา่กับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

การท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ด าเนินการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสท่ีจะเกดิควำมเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม

หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกจิกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไมเ่คย

ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสีย่งที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนือ่ง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธภิาพประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิจริง

สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น



 

 

บทที่ 3 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงคณะศิลปกรรมศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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32 
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บทที่ 4  

แผนกำรควบคุมภำยใน คณะศิลปกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

 

งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.งำนบรกิำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อให้การบรกิารวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน

และท้องถิน่ 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1.มีส่วนรว่มในการก าหนดกลุม่ชุมชนและองคก์าร

เป้าหมายการให้บริการทางวชิาการแกส่ังคมกับ

มหาวิทยาลยั 

2. ส ารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองคก์าร

เป้าหมาย 

3. น าผลการส ารวจความต้องการมาจัดท าแผนการบรกิาร

วิชาการประจ าปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิาร

วิชาการ 

4. จัดท าแผนการบรกิารวชิาการประจ าปีและแผนการใช้

ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการที่ผา่นการอนมุัติจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั 

ส.ค. 64 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ 
ก.ย. 64 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ม.ีค. 65 

ธ.ค. 64, มี.ค. 65, มิ.ย. 

65 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดโครงการบรกิารวชิาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน 

7.ประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชีว้ัด

ของโครงการบรกิารวชิาการและเสนอให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะ/วิทยาลยัพิจารณา 

8.น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั

มาพัฒนาและปรับปรุงในการท าแผนบรกิารวิชาการในปี

ถัดไป 

ก.ย. 64 

2. งำนบรกิำรศนูย์เรยีนรู้สู่ชุมชน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้แหล่งเรยีนรูเ้ป็นที่รูจ้ักของสงัคม 

1 คัดเลือกองคค์วามรูท้ี่จ าเปน็ในแหล่งเรยีนรู้ 

 

ต.ค. 64 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

2 จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/้องคค์วามรูใ้นแหลง่เรียนรู้

ชุมชน 

ต.ค. 64 - มี.ค 65 

3 ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรยีนรูต้ามช่องทาง

ต่างๆ 

ก.ย. 64 

4 รายงานผลการด าเนนิงานการให้บริการแหลง่เรียนรูต้าม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.64 , มี.ค. 65 

มิ.ย.65 , ก.ย. 65 

5 น าฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่อยู่ในแหลง่เรียนรูเ้ผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส.ค.65 

3.งำนพัฒนำนักวิจัย 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวจิัยใหม้ีความ

เช่ียวชาญในการเขยีนผลงานวจิัย 

1 จัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการวิจัยที่ผา่นการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ก.ย. 64 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

2 จัดโครงการพัฒนานักวจิยัตามระยะเวลาที่ก าหนด ต.ค. 64 -ก.ย. 65 

3 อาจารย์ประจ าของหน่วยงานที่ผา่นการพัฒนาได้รับทุน

สนับสนุนการวจิัย 

 

4  รายงานผลการพัฒนานักวจิัยลงในแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลยัก าหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.64 , มี.ค.65 

มิ.ย.65 , ก.ย. 65 

4.งำนเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์มีการตีพมิพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1 จัดโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยให้แกอ่าจารย ์

ต.ค.64 - ก.ย.65 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

2 ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสาร

ระดับชาติ หรอืนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 

 

3.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิหรอืเปน็เจา้ภาพ

รว่มกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4.สรุปและรายงายผลการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทัง้

ภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลยัก าหนดได้ครบถ้วน 

 

5. งำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้กัศึกษาและบุคลากรได้รับ

1. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานด้านท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรมเปน็ผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค. 64 ฝ่ายกจิการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาใหม้ีทัศนคต ิคา่นยิม ความมีสุนทรยี์ และ

วัฒนธรรม 

2 ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนและก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 

 

3 จัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ก าหนดวัตถุประสงคข์องแผน  ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนและตัวชีว้ัดของ

โครงการ 

 

4. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตัวชี้วัดของ

โครงการทุกโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการด้านการ

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ส.ค. 64 - ก.ค. 65 

5. รายงานผลการด าเนนิงานการจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัติการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่

ผู้บริหารหน่วยงานและส านักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 

คร้ัง 

ม.ค. 65 , ก.ค. 65 

6. เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

ประชาคมทราบ 

ส.ค. 64 - ก.ค. 65 

7. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนและ

ตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และรายงานต่อผูบ้รหิารหน่วยงานและส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ก.ค. 65 

8. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืโครงการดา้น

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

6.งำนพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ

ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

1 ส ารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อ

น ามาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 

ต.ค.64  -ก.ย. 65 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษห์ลักสตูรให้

เป็นไปตามคูม่ือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

3 จัดวิพากษห์ลักสตูรโดยการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการฯ 

 

4 ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ของ 

สกอ. 

 

5 เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั

พิจารณาเห็นชอบ 

 

6 จัดส่งให้กองบรกิารการศึกษาตรวจสอบรูปแบบ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ของ สกอ. 

 

7 เสนอหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพจิารณา

เห็นชอบ 

 

8 เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัต ิ

 

9 จัดท าบันทึกข้อความส่งกองบรกิารการศึกษาเพื่อแจ้ง 

สกอ. รับทราบหลักสตูรภายใน 30 วัน นับจากวันทีส่ภา

แจ้งมติอนุมัต ิ

 

7.งำนรับนักศึกษำ 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ 

Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว ้

1 จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบรกิารการศึกษาเพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเห็นชอบ และ

เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

มิ.ย. 64 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

2 ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อสง่ให้กอง

บรกิารการศึกษา 

ส.ค. 64 

3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางตา่งๆ ส.ค.-ธ.ค.64 

ม.ค.-ก.ค.65 

4 สอบปฏิบตัิหรอืสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การ

คัดเลือกของมหาวิทยาลัยและจัดสง่ผลการสอบคัดเลอืก

ให้กองบรกิารการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

รอบที ่1 ธ.ค. 64 

รอบที่ 2 เม.ย. 65 

รอบที่ 3 พ.ค. 65 

รอบที่ 4 มิ.ย. 65 

รอบที่ 5 ก.ค. 65 

5 ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกัน

แผนรับนักศึกษาประจ าป ี

ก.ค.65 

8. งำนจัดท ำแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสรา้งหลักสูตรและ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทาวา่ด้วยการจัด

การศึกษา  

วัตถุประสงคด์า้น การปฏิบัตติามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )   

1 สาขาวิชาจดัท าแผนการเรียนตลอดหลักสตูรตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด 

พ.ย.-ธ.ค.64 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

2 ตรวจสอบแผนการเรยีนตามโครงสรา้งของหลักสตูรและ

เงื่อนไขของค าอธิบายรายวิชา 

 

3 เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะเห็นชอบ 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4 จัดสง่แผนการเรยีนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ

ให้กองบรกิารการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค.65 

9. งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 จัดท า มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปดิภาคเรยีน ภาคเรยีนที่ 1 กอ่น 15 

ส.ค. 64 

ภาคเรยีนที่ 2 กอ่น 5 ม.ค.

65 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

2 จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุก

คาบเรียน 

 

3 อาจารยส์อนตาม มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 ที่ก าหนด ภาคเรยีนที ่1 ส.ค.-ธ.ค. 

64 

ภาคเรยีนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 

65 

4 ประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ภาคเรยีนที ่1 ธ.ค. 64 

ภาคเรยีนที่ 2 พ.ค. 65 

5 จัดท า มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 หลังสิน้สดุการเรียนการ

สอน 

ภาคเรยีนที ่1 กอ่น 15 

ม.ค. 65 

ภาคเรยีนที่ 2 กอ่น 15 

มิ.ย. 65 

6 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7) มิ.ย.-65 

7 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผูส้อน

ครบทุกรายวิชา 

ภาคเรยีนที ่1 พ.ย. 64 

ภาคเรยีนที่ 2 มี.ค. 65 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8 สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผูส้อนและเสนอต่อผู้บรหิาร ภาคเรยีนที ่1 ธ.ค. 64 

ภาคเรยีนที่ 2 เม.ย.65 

10. งำนส่งเสริมกิจกรรมพฒันำนักศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิห่งชาติ (5 ด้าน) 

และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 นักศึกษาเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการจดักจิกรรมพัฒนานกัศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย. 65 ฝ่ายกจิการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

 2 จัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคค์รบ 5 

ด้าน ได้แก ่1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  2) ด้านความรู ้3) 

ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิ.ย.64  

3 เสนอแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษาให้ผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บรหิาร

สูงสดุของมหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค.64 

4 จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทกัษะการประกันคุณภาพแก่

นักศึกษา 

ส.ค. 64 - ก.ค. 65 

5 ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการครบ

ทุกขอ้ 

 

6 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนดา้นการจดักจิกรรม

พัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 คร้ัง 

รอบที ่1 ม.ค. 65 

รอบที่ 2 มิ.ย. 65 

8 ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

มิ.ย. 65 

9 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดา้นการจดั

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาในปถีัดไป 

 

11. งำนบรหิำรพัสด ุ  

วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดหา ควบคุมและเก็บรักษา พัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

จัดหำพัสด-ุจัดซ้ือจัดจ้ำง (โดยวิธตีกลงรำคำ เงนินอก

งบประมำณ) 

 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

1 ส ารวจพัสดุเปน็ประจ าทุกเดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65  

2 เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จ านวน 2 รา้นคา้ขึ้นไป   

3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

  วงเงินเกิน 10,000 คกก. จ านวน 3 คน 

  วงเงินไม่เกนิ10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  

4 ตรวจสอบพสัดใุห้ถูกต้องและตรงตามใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง   

กำรควบคุมวัสด ุ ต.ค. 64  - ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

1 บันทึกข้อมูลรับเข้าวสัดุทุกครัง้  

2 จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสดัส่วนพรอ้มใช้งาน  

3 บันทึกการเบกิจา่ยพรอ้มลงชื่อการเบกิจา่ย  

4 ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปี

งบประมาณ 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

กำรควบคุมครุภัณฑ ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

1 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP  

2 เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์  

3 จัดท าทะเบียนควบคุมการเบกิจา่ยครุภัณฑ์  

4 เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน  

กำรจ ำหน่ำยพัสดุ  ฝ่ายคลังและพสัด ุ

กำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ ์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

1 ส ารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความ

จ าเป็นในการใช้งาน 

 

2 รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมด

ความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อขอจ าหนา่ยให้กับ

มหาวิทยาลยั 

 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิของ

ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย 

 

4 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด 

สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนมุัติ 

 

5 คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานใหอ้ธิการบดี

พิจารณาอนมุัต ิ

  

6 ขออนุมตัิจ าหน่ายตามระเบยีบที่ก าหนด (วธิีขาย

ทอดตลาด/วิธตีกลงราคา) 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7 บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบยีนควบคุมครุภัณฑ์  

8 รายงานการจ าหนา่ยครุภณัฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงนิ

แผน่ดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจา่ยออกจากบัญชี 

 

กำรจ ำหน่ำยวัสดุ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

1 ส ารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นใน

การใช้งาน 

 

2 ขออนุมตัิจ าหน่ายตามระเบยีบที่ก าหนด (วิธีขาย

ทอดตลาด/วิธตีกลงราคา) 

 

3 รายงานการจ าหนา่ยเศษวสัดุให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผน่ดินทราบ 

 

12. งำนเบิกจ่ำย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกตอ้งตามระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

วัตถุประสงคด์า้น  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

-การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบงัคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C ) 

1 โครงการได้รับอนมุัติจากผูบ้รหิารระดับสงู ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพสัด ุ

2 รวบรวมเอกสารการเบิกจา่ยให้ครบถ้วน  

3 ตรวจสอบเอกสารการเบกิจา่ยให้เป็นไปตามระเบยีบการ

เบิกจ่าย 

 

4 จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ  

5 เสนอผู้บรหิารอนุมตัิการเบิกจ่าย  

6 จัดท าทะเบียนคุมการเบกิจา่ยตามโครงการ   

13. งำนประชำสัมพันธ ์
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อสรา้งภาพลักษณท์ีด่ีของหน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ระดับ

หน่วยงาน 

 ก.ค.64 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2 จัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่

ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน  ตัวชีว้ัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผนและตัวชีว้ัดของโครงการ รวมทัง้

เสนอผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานอนมุัติ 

 

3 รายงานผลการด าเนินการตามแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

ของหน่วยงานให้ผูบ้รหิารและมหาวิทยาลยัทราบทุกไตร

มาส 

ธ.ค. 64, มี.ค. 65 

มิ.ย.65 , ก.ย.65 

4 ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณท์ี่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบที ่1 ก.พ. 65 

รอบที่ 2 ส.ค. 65 

5 ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของ

หน่วยงานและรายงานตอ่ผู้บรหิารและมหาวิทยาลยัทราบ 

ก.ย. 65 

6 น าผลการประเมนิตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 

 

14. งำนธุรกำรและสำรบรรณ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ

เอกสารให้เปน็ไปตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่

1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถว้นของเอกสารกอ่นออก

เลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้ 

ต.ค. 64 -ก.ย. 65 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2 ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3 รา่ง/พิมพ์หนังสอืให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือ

ราชการ 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

4 เสนอหัวหนา้งาน ตรวจสอบความถูกต้อง  

5 จัดเก็บหนังสอืราชการเขา้แฟ้มแยกตามประเภท  

6 จัดเรียงล าดับตามเลขหนงัสือ (จากน้อยไปหามาก)  

15. งำนจัดประชุม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดประชุมเปน็ไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

1 จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่า

ด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2 แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค. 64 

3 จัดส่งเอกสารการประชุมใหผู้้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ต.ค.64 - ก.ย.65 

4 แจ้งมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน  

16. งำนบุคลำกร  

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่

ก าหนด/ต าแหน่งงานที่เหมาะสมวัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

กำรสรรหำบุคลำกร  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

1 ตรวจสอบอตัราก าลงัให้เปน็ไปตามกรอบอัตราก าลงัที่มี

อยู ่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

2 จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจขอ้สอบ และสอบ

สัมภาษณใ์ห้กองบรหิารงานบคุคล 

 

3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร อย่าง

น้อย 5 วัน 

 

4 ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างนอ้ย 15 วันท าการ 

5 ส่งผลการสอบ/สอบสมัภาษณใ์ห้กองบรหิารงานบุคคล

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำบคุลำกร   

1 ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง

จากบุคลากร 

ก.ค. 64 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2 น าความตอ้ง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

และได้รับการอนุมตัิจากผูบ้รหิารระดับสูง 

ก.ค. 64  

3 ส่งเสรมิให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตาม

แผนที่ก าหนด 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

4 ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

ก.พ. 65 , ส.ค. 65 

5 รายงานผลการน ารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้

มหาวิทยาลยัทราบ อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง 

มี.ค. 65 , ก.ย. 65 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำร   

1 จัดท าบัญชีรายช่ีอส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราข

การในระบบ ERP 

รอบที่ 1 มี.ค. 64 

รอบที่ 2 ก.ย. 64 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พรอ้มบันทึก/ยนืยันแบบ

ตกลง/ประเมินภาระงาน 

 

3 ด าเนินการประเมนิผลและยืนยนัข้อมลูในแบบประเมิน  

4 แจ้งให้บุคลากรเขา้ไปด าเนนิการรับทราบผลการประเมิน

ฯ ในระบบ ERP 

รอบที ่1 เม.ย. 64 

รอบที่ 2 ต.ค. 64 

17. งำนจัดท ำค ำขอตัง้งบประมำณ 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการบรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

เม.ย. - มิ.ย. 64 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการ

รายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

 

3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการ

กจิกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 64 

4 ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องของการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปใีห้กับโครงการกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

  

5 บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุก

โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

 

6 เสนอค าขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาอนมุัต ิ

ก.ย.64 

18. งำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองคก์รที่ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัตไิด ้

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค. - พ.ค. 64 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 2  วิเคราะห์ทศิทางของหน่วยงาน  

3 บุคลากรภายในหน่วยงานมสี่วนร่วมในการวางแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มิ.ย. - ก.ค. 64 

4 จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปใีห้

สอดคลอ้งกับทศิทางของมหาวิทยาลยั 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5 เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปตี่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 64 

6 เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปตี่อ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

 

7 สื่อสารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรูเ้พื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

ต.ค.-64 

19. งำนรำยงำนผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณและผลกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณและผล

การด าเนินงานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 ประมวลผลการใช้จา่ยของโครงการกิจกรรมย่อยใน

ระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการด าเนินงานของ

โครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2 บันทึกผลการใช้จา่ยงบประมาณและผลการปฏิบตัิงาน

ตามแผนปฏิบัติการผา่นระบบ ERP ภายในวนัที่ 5 ของ

เดือนถัดไป   

  

3 ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องของรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

 

4 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ใหม้หาวทิยาลยัทราบทุกเดือน 

 

20.งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
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วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์

ด้านการปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง ( C ) 

1 ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

ต.ค. 64 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2 ก าหนดนโยบายและจดัท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บริหารระดับสงูของหนว่ยงาน 

 

3 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดบั

หลักสูตร และระดับหน่วยงาน 

ธ.ค. 64 

4 สรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

มี.ค. 65 

5 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน

ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 

30 วันหลังจากสิน้สุดภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 

65 

ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย. 

65 

 6 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

พรอ้มบันทึกข้อมลูผ่านระบบ CHE QA online 

มิ.ย.65  

7 จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

ก.ค.65 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ

หลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพือ่

พิจารณาก่อนรับตรวจประเมนิฯ ระดับคณะ 

ส.ค.65 

9 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน 

พรอ้มบันทึกข้อมลูผ่านระบบ CHE QA online 

ส.ค.65 

10 จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ตามแนวทางและระยะเวลาทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

ส.ค.65 

11 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ 

ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณากอ่นรับ

ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

 

ก.ย.65 

21. งำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการปฏบิัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงคด์า้น การด าเนนิงาน (O) 

1 จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ก.ย.64 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2 ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน 

 

3 จัดท าปฏิทนิการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 

 

4 จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณของหน่วยงาน 
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งำน/วัตถปุระสงค ์ กิจกรรมกำรควบคุม ระยะเวลำแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5 ตรวจสอบและแก้ไขขอ้มลูตวัชีว้ัด คา่เป้าหมาย เกณฑ์

การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 64 

6 ถา่ยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค. 64 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกือ้) 

คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

วันที ่5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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ค ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM 01) 
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