
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะศลิปกรรมศาสตร์) 
เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 



คำนำ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำน ักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทนำ  
 บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ก 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของร ัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของร ัฐ ตาม พ.ร.บ.ว ิน ัยฯ ถ ือปฏิบ ัต ิตามมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระด ับอ ุดมศ ึกษา ประจำป ีการศ ึกษา 256 5 องค ์ประกอบท ี ่  5  การบร ิหารจ ัดการ ต ัวบ ่งชี้  
ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 
3  กำหนดให ้หน ่ วยงานดำเน ินม ี การระบ ุ และประ เม ินความเส ี ่ ย งท ี ่ อาจส ่ งผลต ่ อการดำ เน ิ น งาน  
ครบทุกพันธกิจ และมีการสื ่อสารแผนบริหารความเสี ่ยงให้บ ุคลากรได้ร ับร ู ้  เพื ่อจะได้นำไปสู ่การปฏิบ ัติ  
โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน 
“คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระ เบ ี ยบและ เกณฑ ์ด ั งกล ่ า ว   คณะศ ิ ลปกรรมศาสตร ์ จ ึ ง ได ้ ม ี ก ารจ ั ดทำแผนบร ิหาร 
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน
วิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี ่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 14 ความเสี่ยง จาก
ความเสี่ยงที่ได้ระบุท้ังหมด 11 ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 
 



1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่  

• 1.1 จำนวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ 

• 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 3  ความเสี่ยง ได้แก่  

• 2.1 การนำงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

• 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด  

• 2.3 โรคระบาด 
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จำนวน 3 

ความเสี่ยง ได้แก่  

• 3.1 ไฟฟ้าดับ 

• 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 

• 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่   

• 4.1 การเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่  

• 5.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 

• 5.2.1 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
 
การควบคุมภายใน 

คณะศ ิ ลปกรรมศาสตร์    ไ ด ้ ส ร ุ ปการประ เม ิ นผลและการปร ั บปร ุ ง ก า รควบค ุ มภาย ใน  
พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมท่ีมีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

เพ่ือให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

8 

2 งานพัฒนานักวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

4 



งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

3 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 
 

4 

4 งานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม 
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

8 

5 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

6 งานรับนักศึกษา เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
ระบบ Clearing house และแผนการรับ
นักศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

5 

7 งานจัดทำแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 

เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

8  งานจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

8 

9 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

9 

10 งานบริหารพัสดุ   การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความต้องการ 
 

4 



งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

การควบคุมพัสดุ 
เพ่ือควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

4 

การจำหน่ายพัสดุ 
เพ่ือจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

11 

11 งานเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้าน  
-การรายงานทางการเงิน (F) 
-การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

6 

12 งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

6 

13 งานธุรการและสารบรรณ เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ์  
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

6 
 

14 งานจัดประชุม เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัด
ประชุม) 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

15 งานบุคลากร  งานสรรหาบุคลากร 
เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

5 



งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

งานพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

5 

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

16 งานจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ 

เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

6 
 

17 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำปี 

เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

7 
 

18 งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ดำเนินงาน 

เพ่ือให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

4 

19 งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงานจัด
การศึกษา 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

11 

20 งานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O) 

10 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการแผ ่นด ิน (ฉบ ับท ี ่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บ ัญญัต ิว่ า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสทิธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมนิผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ย ง
ลดลงจากเดิม  
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคำถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การ
กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
 
 

 
     1.2.2 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์  
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
  “ศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์  เป็นเลิศทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยสู่สากล” 

 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 
1) บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะมีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพชั้นสูง 

2) การวิจัยทางวิชาการเพ่ือการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) การบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

4) เพ่ือทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 
1.2.5 พันธกิจ (Mission) 
 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ และมีความผาสุข 

2) ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ศักยภาพสูง บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสู่

ตลาดแรงงาน เป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต 

และมีบุคลิกท่ีดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สู่ระดับนานาชาติ 

3) เอตทัคคะทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติ มีหลักสูตรที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์สังคม ในอนาคต และ

สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4) ส่งเสริมและผลักดันการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมงานวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการ บูรณาการ

ข้ามศาสตร์เกิดผลงานที่สามารถชี้นำสังคม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้กับคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 

 
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) สร้างระบบนิเวศและทรัพยากรทางการศึกษาที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา และบุคลากร เกิดความ

เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและมีความผาสุข 

2) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบัณฑิตทั้งทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงาน ความสามารถ บุคลิกภาพ 

ทักษะด้านอารมณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่ระดับนานาชาติ 
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3) การปรบัปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย และองค์ความรู้ใหส้อดคล้องกับความต้องการและการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม รองรบักลุ่มเป้าหมายใหม ่

4) เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมงานวิจัยการบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้กับ

คณะฯ มหาวิทยาลัย และสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 
1) Research  based  การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย 
2) Economic  value  added การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3) Collaboration  ความเป็นหนึ่งเดียว 
4) Professionalism  ความเป็นมืออาชีพ 
5) Culture   วัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยและความมีรสนิยมสุนทรียะ 

 
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด

ความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นแม่แบบที่ดีด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในสากล 
 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
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2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  

4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

 
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  :    มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

         วิสัยทัศน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ :  “ศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์  เป็นเลิศทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่

ทันสมัยสู่สากล” 

         การเป็น ศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นเลิศทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยสู่สากล การ

ปรับเปลี่ยนมุมมองงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์  ผ่านกระบวนการวิจัย สร้างสรรค์ พร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต เพ่ือผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่าน

กระบวนคิดต่างๆ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต ต้อ งอุดมด้วย
ทักษะเชิงวิชาการและทักษะเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง 

2. การพัฒนาองค์ความรู้และสินทรัพย์มีรากฐานจากงานวิจัย 
3. การเพิ่มมูลค่าจากนวัตกรรมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งเชิง

วิชาการและเชิงพาณิชย์ 
4. พร้อมรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยี โดยเฉพาะสถานการณ์ “Digital Disruption” ส่งผลให้การศึกษาไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
จากการให้ความสำคัญท่ีความรู้มาเป็นการให้ความสำคัญที่กระบวนการคิดของผู้เรียน 

5. มีความคิดริเริ่ม การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
องค์กร 

6. ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้าง
ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย 

 
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 



6 
 

1.2.14  เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต 

แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกำกับติดตามระบบการทำงานเพ่ือ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าท่ีจะต้องดูแล

รักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้

กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

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

 C : Capacity and Capability. 
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 
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มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH” 

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีท่ีผ่านมา  
 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 

1.1 สาขาวิชาจิตรกรรม 
1.2  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
1.3  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์  

- แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น 

- แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 

1.4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
                     - แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย 

          - แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

1.5 สาขาวิชาดนตรี 
1.6 สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 

    3.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 

    4.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

    4.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
สาขาวิชา ปีการศึกษา 

62 
ปีการศึกษา 63 ปีการศึกษา 

64 
รวม 

• ระดับปริญญาตรี     

สาขาวิชาจิตรกรรม 33 28 29 118 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

60 71 109 291 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่อง
แต่งกาย 

49 50 52 191 

สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

30 24 11 85 

สาขาวิชาดนตรี 67 53 59 244 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์ไทย) 

51 36 39 172 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
(ศิลปะการละครและความเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

59 70 120 311 

• ระดับปริญญาโท     

สาขาวิชาศิลปะการแสดง - 7 8 15 

• ระดับปริญญาเอก     

สาขาศิลปะการแสดง 24 22 22 68 

สาขาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

34 30 32 96 

รวม 407 391 481 1,591 
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1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ปกต ิ พิเศษ รวม พิเศษ ปกต ิ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

จิตรกรรม 61 - 61 - 61 - 29 - 29 
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค ์

33 - 33 - 33 - 25 - 25 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 15 - 15 - 15 - 42 - 42 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 13 - 13 - 13 - 34 - 34 
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 
ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร
และความเป ็นผ ู ้ประกอบการ
สร้างสรรค)์ 

77 - 77 - 77 - 119 - 119 

ดนตรี 41 - 41 - 41 - 55 - 55 
รวมทั้งสิ้น 240 - 240 - 240 - 318 - 318 

 
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

การมีงานทำ 92.92 94.54 94.05 
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ. 18,621 20,715 16,9424 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.69 4.80 4.80 

 
1.3.5  ข้อมูลการทำงานตรงสาขาของบัณฑิต 

สาขาวิชา ปีการศึกษา 
2564 

(ร้อยละ) 

สาขาวิชาจิตรกรรม 95.38 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 85.71 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 73.68 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 90.00 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 
ศิลปะการแสดง(การละคร) 

62.12 

สาขาวิชาดนตรี 84.85 
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1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จำนวน 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ 

สาขาวิชาจิตรกรรม 2 2 2 2 6 6 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 5 5 5 5 2 2 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค ์

10 10 10 10 6 6 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 4 4 4 4 5 5 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 
ศิลปะการแสดง(การละคร) 

5 5 5 5 7 7 

สาขาวิชาดนตรี 1 1 1 1 7 7 

รวมทั้งสิ้น 27 27 27 27 33 33 

 
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - - - 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 1 1 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 2 2 

สาขาวิชาจิตรกรรม - 1 1 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

    แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย 

    แขนงวิชาศิลปะการละคร 

2 2 2 

สาขาวิชาดนตรี 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 5 7 7 
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1.3.8 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 
2564 

จิตรกรรม 1 1 1 
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1 1 1 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1 1 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1 1 1 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 
ศิลปะการแสดง(การละคร) 

1 1 1 

ดนตรี 1 1 1 
รวมท้ังสิ้น 2 2 2 

 
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร 

 สายสนับสนุนวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากร รวม 

ข้าราชกา
ร 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(งปม.แผ่นดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 

ปริญญาเอก - - - -  - 
ปริญญาโท 1 6 1 -  8 
ปริญญาตรี - 9 3 1 - 13 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - - 1 1 
รวมทั้งหมด 1 15 4 1 1 22 

 
สายวิชาการ 

สาขาวิชา ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

อาจารย์ ผศ รศ ศ รวม ตรี โท เอก รวม 
จิตรกรรม 5 1 - - 6 - 5 1 6 

การออกแบบนิเทศศิลป ์ 6 - - - 6 - 4 2 6 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2 4 - - 6 - 3 3 6 

การออกแบบผลติภณัฑส์ร้างสรรค ์ 3 3 1 - 7 - 2 5 7 

ดนตร ี 7 3 - - 10 - 8 2 10 

ศิลปะการแสดง 4 7 1 - 12 - 4 8 12 

รวม 27 18 2 - 47 - 26 21 47 
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศ ึกษา  

5 องค์ประกอบ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76  มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับการดำเนินงานระดับดี
มาก รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 4 1.2 , 1.3 
(4.28) 

1.4 
(5.00) 

1.1 
(3.82) 

4.34 การดำเนินงานระดับด ี

2 3 2.1 
(5.00) 

2.3 
(5.00) 

2.2 
(5.00) 5.00 

การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 
(5.00) 

- 
5.00 

การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 
(5.00) 

- 
5.00 

การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 
(5.00) 

- 
5.00 

การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวม 11 3 6 2 
 

 

คะแนนเฉลี่ย 
4.52 5.00 4.41 

4.76 
ผลการดำเนินงาน 

ระดับดีมาก 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ด ี 4.76 
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1.3.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบการบร ิหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ที ่ เป ็นไปหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 25 61 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี ่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยง
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี ่ยงของการ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงาน โดยครอบคลุมพันธ
กิจทุกด้าน 

2. ผู ้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะต้องมีระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน 
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตาม

สถานการณ์และเวลา 
  



18 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คำอธิบาย 
ค่า

เป้าหมาย 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
1. เพ ื ่อให ้หน ่วยงาน
จัดการกับความเสี่ยงใน
การป้องกันหรือลดความ
เส ี ่ ย ง ให ้ อย ู ่ ร ะด ับที่
ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระด ับความเส ี ่ ยง เท ี ยบกับ
ประเด็นความเสี ่ยงทั ้งหมดที่
กำหนดขึ้นต่อปี 

พิจารณาจากจำนวนประเด็นความเสี่ยง
ที ่ม ีระดับความเสี ่ยงลดลงจากระดับ
ความเสี ่ยงหลังการควบคุมเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 

2. การควบคุมภายใน 
2.1 เพื ่อให ้เก ิดความ
มั่นใจว่าการดำเนินงาน
จะบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร ้อยละของงานที ่ม ีการ
ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่
กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงาน
ตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุม
ภายใน เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมดใน
แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

12 ต.ค. 65 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงให้ครบทั้ง 5 ด้านและครบตามพันธกิจ  ต.ค. 65 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

3. ดำเนินการจัดทำ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ด้านบริหารความเสี่ยง  

1) วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง 
2) จัดทำ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3) เสนอ(ร่าง) แผนฯ ต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

และจัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน พร้อมเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์คณะ 

ด้านควบคุมภายใน 
1) ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 
2) ทบทวน/กำหนดวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการควบคุมให้

ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน 
3) นำแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเล่มแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ต.ค. 65 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

4. แก้ไข (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน 
และผู้บริหารสูงสุด 

ต.ค. 65 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

5. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 บนเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ต.ค. 65 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

6. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- รอบ 6 เดือน  

 
 

7 มี.ค. 66 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- รอบ 12 เดือน  7 ก.ย. 66 
8. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับกองนโยบายและ
แผน และผู้บริหารสูงสุด 

- รอบ 6 เดือน  

 
 
 

15 มี.ค. 66 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- รอบ 12 เดือน  15 ก.ย. 66 
9. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาปรับปรุง 
ต.ค. 66  คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 
 
 
  2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั ้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี ่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร ่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหา
และอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ ่งสัญญาณบ่งชี ้อันจะนำไปสู ่ความเสี ่ยงที ่โครงการไม่ประสบ
ความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 
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2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้
โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุม
ค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
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ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี ่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี ่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

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

น้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 
2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย

ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย
จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน 
หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk 
Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 
ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยง
น้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 
3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก 
คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ ้มค่าที ่จะ
ดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง
ระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั ้น การเปลี ่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจ กรรมตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมท่ีกำหนดต้องเป็นกิจกรรมท่ียังไม่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้ านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถ
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 



 

บทที่ 3 
แผนการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปกรรมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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บทที่ 4  
แผนการควบคุมภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1.มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การ
เป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
มหาวิทยาลัย 
2. สำรวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การ
เป้าหมาย 
3. นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการ
วิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 
4. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการท่ีผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย 
5. จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด 
6.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 
7.ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัด
ของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการ
ประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
8.นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย
มาพัฒนาและปรับปรุงในการทำแผนบริการวิชาการในปี
ถัดไป 

2.งานพัฒนานักวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 

1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำหน่วยงาน 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 

2 จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด 
3 อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
4  รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 

3.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 

1 จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 

2 ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 
3.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็น
เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
4. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

2 กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
3 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน  ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของ
โครงการ 
4. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
โครงการทุกโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 
ครั้ง 
6. เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
ประชาคมทราบ 
7. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
วัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ
นำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายบริการการศึกษา 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้
เป็นไปตามคู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3 จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ฯ 
4 ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 
5 เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ 
6 จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 
7 เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบ 
8 เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
9 จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง 
สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภา
แจ้งมติอนุมัติ 

6.งานรับนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ 
Clearing house และแผนการรับนักศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และ
เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

มิ.ย. 64 ฝ่ายบริการการศึกษา 

2 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กอง
บริการการศึกษา 

ส.ค. 65 

3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ส.ค.-ธ.ค.65 
ม.ค.-ก.ค.66 

4 สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้
กองบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รอบท่ี 1 ธ.ค. 65 
รอบท่ี 2 เม.ย. 66 
รอบท่ี 3 พ.ค. 66 
รอบท่ี 4 มิ.ย. 66 
รอบท่ี 5 ก.ค. 66 

5 ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกัน
แผนรับนักศึกษาประจำปี 

ก.ค.66 

7. งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและ

1 สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 

พ.ย.-ธ.ค.65 ฝ่ายบริการการศึกษา 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัด
การศึกษา  
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

2 ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
เงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา 

 

3 เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการ
ประจำคณะเห็นชอบ 

 

4 จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค.66 

8. งานจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 
ส.ค. 65 

ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 5 ม.ค.
66 

ฝ่ายบริการการศึกษา 

2 จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุก
คาบเรียน 

 

3 อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 
65 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 
66 

4 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 65 
ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 66 

5 จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน 

ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 
ม.ค. 66 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 

มิ.ย. 66 
6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มิ.ย. 66 
7 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน
ครบทุกรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 65 
ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 66 

8 สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 65 
ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.66 

9. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) 
และการประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

 2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ครบ 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
4 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบ
ทุกข้อ 
6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป 
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง 
8 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

10. งานบริหารพัสดุ   
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหา ควบคุมและเก็บรักษา พัสดุให้พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

จัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก
งบประมาณ) 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
 

ฝ่ายคลังและพัสดุ 
 

1 สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน 
2 เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน 
  วงเงินไม่เกิน10,000 คกก. จำนวน 1 คน 
4 ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
การควบคุมวัสดุ 
1 บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 
2 จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน 
3 บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย 
4 ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปี
งบประมาณ 
การควบคุมครุภัณฑ์ 
1 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP 
2 เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ 
3 จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 
4 เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน 

การจำหน่ายพัสดุ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายคลังและพัสดุ 
การจำหน่ายครุภัณฑ์ 
1 สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความ
จำเป็นในการใช้งาน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2 รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมด
ความจำเป็นในการใช้งานเพ่ือขอจำหน่ายให้กับ
มหาวิทยาลัย 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของ
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย 
4 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด 
สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
5 คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ 
6 ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขาย
ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 
7 บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 
8 รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 
การจำหน่ายวัสดุ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายคลังและพัสดุ 
1 สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นใน
การใช้งาน 
2 ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขาย
ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายคลังและพัสดุ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3 รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ 

11. งานเบิกจ่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้าน  
-การรายงานทางการเงิน (F) 
-การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1 โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายคลังและพัสดุ 
2 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
3 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่าย 
4 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ 
5 เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย 
6 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 

12. งานประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ
หน่วยงาน 

 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่
กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน  ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้ง
เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ 
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตร
มาส 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
4 สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบท่ี 1 ก.พ. 66 

รอบท่ี 2 ส.ค. 66 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5 ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
หน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย. 66 

6 นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

 

13. งานธุรการและสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ์  
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออก
เลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด 
3 ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือ
ราชการ 
4 เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 
5 จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท 
6 จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก) 

14. งานจัดประชุม 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 
 

1 จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
3 จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน 
4 แจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
15. งานบุคลากร  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ด้าน การ
ดำเนินงาน (O) 

การสรรหาบุคลากร ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1 ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มี
อยู่ 
2 จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบ
สัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล 
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่าง
น้อย 5 วัน 
4 กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ 
5 ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล
ตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
การพัฒนาบุคลากร   
1 สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง
จากบุคลากร 

ก.ค. 65 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

ก.ค. 65 

3 ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่กำหนด 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

4 ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ก.พ. 66 , ส.ค. 66 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
5 รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้
มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มี.ค. 66 , ก.ย. 66 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
1 จัดทำบัญชีรายชี่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราข
การในระบบ ERP 

รอบท่ี 1 มี.ค. 66 
รอบท่ี 2 ก.ย. 66 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบ
ตกลง/ประเมินภาระงาน 
3 ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน 
4 แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมิน
ฯ ในระบบ ERP 

16. งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กำหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

เม.ย. - มิ.ย. 66 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ 
(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

 

3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 66 

4 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
5 บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุก
โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

 

6 เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.65 

17. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค. - พ.ค. 65 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 2  วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน  

3 บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 

มิ.ย. - ก.ค. 65 

4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

 

5 เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อ
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 65 

6 เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

7 สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพ่ือนำไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ต.ค.-65 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 
18. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานมีความถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยใน
ระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของ
โครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2 บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป   
3 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

19.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1 ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ต.ค. - พ.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2 กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 



44 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับ
หลักสูตร และระดับหน่วยงาน 
4 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับ
หน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 ธ.ค. 
65 

ภาคการศึกษาที่ 2 พ.ค. 
66 

 6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online 

มิ.ย.66  

7 จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

ก.ค.66 

8 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา
ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ก.ค.66 

9 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน 
พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online 

ส.ค.66 

10 จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ส.ค.66 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
11 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
คณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา
ก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

ก.ย.66 

20. งานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ก.ย.65 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2 ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 
3 จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 

ต.ค. - พ.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4 จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

ต.ค. - พ.ย. 65 

5 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์
การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ 

ก.ย. - ต.ค. 65 

6 ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค. - พ.ย. 65 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ) 

        คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
          วันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
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คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



48 
 



49 
 



50 
 

 

 

 



51 
 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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