
 

  
   

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

 

ส านักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการส านักฯ 

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563





 

ก  

ค าน า 

 

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

กำรควบคุมภำยในของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักเกณฑ์

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำก

กำรวิเครำะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจคณะและใหร้ะดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม และเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แหง่ชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ในตัวชีว้ัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้ระบุในส่วนรำชกำรประเมินควำม

เสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ข้อ 

036 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และข้อ 037 

ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่

อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม นั้น 

จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงตน้ ส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

จึงได้ท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมี

ส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน ำ  

  บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 

บทที่ 3 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ค  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบรหิำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกจิ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม

พันธกจิของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑก์ำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วน

รำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น 

จำกระเบียบและเกณฑ์ดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จึงได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำร  

ควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดกำรรับรู ้

ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง เพื่อ

ป้องกันหรอืลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผล

ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 กำรประเมนิควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใชใ้นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 กำรด ำเนนิกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงทีใ่ช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 กำรตรวจตดิตำมประเมินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

 

 

 



 

ง  

จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง

ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผลกำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องน ำมำบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 7 ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 11 ควำมเสี่ยง จ ำแนกตำมประเภททั้ง 

5 ด้ำน ดังนี้ 
 

1. ด้ำนกลยุทธ์ จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยในและ

ภำยนอกมีผลต่อกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ โรคระบำด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

จ ำนวน 2 ควำมเสี่ยง ได้แก่ ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเกิดเหตุอัคคีภัย 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ กำร

เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัยมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  

5. ควำมเสี่ยงกำรทุจรติเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรเอื้อประโยชน์

ต่อพวกพอ้งในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

 

การควบคุมภายใน 

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ได้สรุปกำรประเมินผลและ

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ส ำนักวิชำกำรศึกษำ

ทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 

วัตถุประสงค ์กำรควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลำแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงำน สำมำรถสรุปจ ำนวนงำน

ที่ควบคุมภำยใน ดังนี้  

 

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1 งำนธุรกำร เพื่อให้กำรออกเลขรับ-ส่งเอกสำรในระบบ e-Office 

ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ 

1 

2 งำนบุคคล 1. เพื่อให้กำรสรรหำบุคลำกรเป็นไปตำมระเบียบท่ี

ก ำหนด ด้วยควำมโปรงใส่ ตรวจสอบได ้

2. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำท่ีตรงตำมสมรรถนะ

ท่ีก ำหนด/ต ำแหนง่งำนท่ีเหมำะสม 

 

3 



 

จ  

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

3 งำนพัสดุ 1. เพื่อให้กำรจัดหำพัสด-ุกำรจดัซือ้จัดจ้ำงเป็นไปตำม

ระเบียบทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตำมควำม

ตอ้งกำร 

2. เพื่อควบคุมและเก็บรักษำพัสดุให้พร้อมใช้งำน 

1 

4 งำนกำรเงิน 1. มกีำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักอย่ำง

มปีระสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2. เพิ่มช่องทำงกำรจัดหำรำยไดแ้ละงบประมำณ

ประจ ำป ีให้มีเสถียรภำพทำงกำรเงินอย่ำงถำวร 

1 

5 งำนประชำสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำร

ประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณเ์ชงิรุก ของ

หนว่ยงำน 

1 

6 งำนอำคำรและสถำนท่ี เพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้หนว่ยงำนมภีูมิทัศน์และ

สิ่งแวดลอ้มท่ีด ี

1 

7 งำนกำรประชุม 

(คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

/คณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักฯ /บุคลำกร) 

เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยก 

รัฐมนตรีว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ (กำรจัดประชุม) 

1 

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 

1 งำนแผนงำนและ

งบประมำณ 

1. เพื่อให้มีงบประมำณใชใ้นกำรบริหำรจัดกำร

หนว่ยงำนท่ีเหมำะสม 

2. เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณและผล 

3. เพื่อให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรท่ีชัดเจนและ

สำมำรถน ำไปสูกำรปฏบัิตไิด้ 

2 

2 งำนตดิตำมและประเมินผล

กำรปฏบัิตริำชกำร 

เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบัิตริำชกำรมี

ประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏบัิตริำชกำรบรรลุตำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

1 

3 งำนประกันคุณภำพ และ

งำนพัฒนำระบบ (EdPEx) 

เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยในของ

หนว่ยงำนสอดคล้องตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัอุดมศกึษำ 

1 

4 งำนโครงกำรวำระส ำคัญ

ประจ ำป ี(Agenda) 

เพื่อให้สอดคล้องตำมมหำวิทยำลัยก ำหนด 1 

5 งำนจัดกำรควำมรู้ เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรน ำแนวทำงกำร

ปฏบัิตท่ีิดมีำปรับใชใ้นกำรปฏบัิตงิำนจรงิ 

1 



 

ฉ  

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

6 งำนตน้ทุนต่อหนว่ยผลผลิต เพื่อมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนัก

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

1 

7 งำนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรด ำเนนิงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยในเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้

1 

8 งำนควบคุมภำยใน 

9 งำนพัฒนำเอกลักษณ ์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงกำรตดิตำมและประเมินผลกำร

ด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบัิตกิำรดำ้นกำรพัฒนำ

เอกลักษณ์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี 

1 

10 งำนกำรประชุมฝ่ำย

แผนงำน งบประมำณและ

ประกันคุณภำพ 

เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำท่ีงำนท่ี

ชัดเจน และเป็นลำยลักษณอ์ักษ 

1 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

1 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 1. เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศอัตรำค่ำตอบแทนกำรจัด

กำรศึกษำหมวดวชิำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
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2. เพื่อให้กำรด ำเนนิงำนกำรจัดกำรรำยวชิำศึกษำทั่วไป

ด ำเนนิไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อก ำหนดกำรท ำกิจกรรมและวัน เวลำในกำร

ปฏบัิตงิำนให้เป็นไปตำมปฏทิินวิชำกำรของมหำวทิยำลัย 

4. เพื่อก ำหนดงบประมำณ ระยะเวลำและสถำนที่

ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรในงำนฝ่ำยบริกำร

กำรศึกษำ 

4 

2 งำนหลักสูตรและกำรสอน 1. เพื่อวำงแผนกำรเปิดรำยวชิำ, จ ำนวนนักศกึษำ,

ห้องเรียนท่ีสำมำรถลงทะเบียนได้ และประสิทธิภำพของ

กำรสอน 

2. เพื่อควบคุมกำรปฏบัิตงิำนของเจ้ำหนำ้ที่และแจกแจง

ตำรำงเรียนให้นักศึกษำตรวจสอบและมำเรียนตำมวัน 

เวลำ และสถำนท่ีเรียน 

3. เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนครบหลักสูตรตำมแผนกำร

เรียนของนักศึกษำ 

4. เพื่อประกอบกำรรับรองกำรรำยงำนผลกำรประกัน

คุณภำพศึกษำภำยใน 

4 

3 งำนทะเบียนและ

ประมวลผล 

1. เพื่อรำยงำนผลกำรเรียนของนักศึกษำให้เป็นไปตำม

ก ำหนดปฏทิินวชิำกำรของมหำวทิยำลัย 

4 



 

ช  

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

2. เพื่อประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน

รำยวชิำศึกษำทั่วไป 

3. เพื่อรำยงำนค่ำระดับคะแนน I  ของนักศกึษำ กรณีไม่

มชีื่อลงทะเบียนและช ำระค่ำเทอมลำ่ชำ้ ให้มีค่ำระดับ

คะแนนตำมจรงิ 

4. เพื่อวัดประเมินผลกำรเรียนของนักศกึษำรำยวชิำ

ศกึษำท่ัวไป 

4 งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 1. เพื่อให้กำรด ำเนนิงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไป

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2. เพื่อช้ีแจงวัน เวลำ และสถำนท่ีในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนให้ผู้สอนและนักศกึษำรับทรำบ 

3. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวชิำศึกษำ

ท่ัวไปของผู้สอน 

4. เพื่อเปิดประสบกำรณ์ให้กับนักศกึษำ และส่งเสริมให้

เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

5. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบและตดิตำมผล

กำรเรียนของตนเองได้ 

6. เพื่อใชเ้ป็นระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้นักศกึษำสำมำรถทบทวนบทเรียนง และตดิตำมขำ่ว

ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ได ้

6 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

1 งำนกิจกำรนักศกึษำ และ

บริกำร One Stop Service 

1. เพื่อบริกำรขอ้มูลข่ำวสำรและกำรให้ค ำปรึกษำ

แนะน ำ ส ำหรับนักศกึษำท่ีลงทะเบียนเรียนในหมวดวชิำ

ศกึษำท่ัวไป 

1 

2 งำนศิลปวัฒนธรรม 1. เพื่อก ำหนดงบประมำณ ระยะเวลำและสถำนที่

ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรในงำนศิลปวัฒนธรรม 

1 

3 งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์

และระบบโทรศกึษำ 

1. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวชิำ

ศกึษำท่ัวไป 

1 

ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

1 งำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 1. เพื่อให้กำรบริกำรวิชำกำรตรงตำมควำมตอ้งกำรของ

ชุมชน 

2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่ำงชุมชน และส ำนัก

วชิำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

 

1 



 

ซ  

ล าดับ งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม

ควบคุม 

2 งำน U-ranking เพื่อขับเคลื่อนทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ตำม

กิจกรรมและบรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของตัวชี้วัด 

ตำมมหำวทิยำลัยก ำหนด 

1 

3 งำนวจิัยและพัฒนำ

นวัตกรรมกำรจัดกำร

เรียนรู้ 

1. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้สอดคลอ้ง

และตรงตำมควำมตอ้งกำรของผู้ใชบ้ริกำร 

2. เพื่อวิจัยงำนนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีได้

พัฒนำขึ้น 

2 

4 งำนพัฒนำและบริหำร

จัดกำรแมข่่ำยคอมพวิเตอร์ 

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์

ของส ำนักฯ ให้รองรับตอ่ควำมต้องกำรของผู้ใชบ้ริกำร 

และมีประสิทธิภำพ 

1 

5 งำนพัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรเว็บไซต ์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลบนเว็บไซต์ของหนว่ยงำน

ให้มีควำมถกูต้องและทันสมัย 

1 

6 งำนผลิตสื่อกำรเรียนกำร

สอนรำยวชิำศึกษำทั่วไป 

เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถรับชมบทเรียนย้อนหลังใน

รูปแบบวดิีโอได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

1 

7 งำนผลิตสื่อต้นแบบ เพื่อพัฒนำสื่อตน้แบบรำยวชิำศึกษำท่ัวไปให้มเีนื้อหำที่

ควำมถูกต้องและมีรูปแบบท่ีทันสมัยรองรับกำรใช้งำน

ในยุคปัจจุบัน 

1 

8 งำนบริกำรห้องปฏบัิตกิำร

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชง้ำนห้องปฏบัิตกิำร

คอมพิวเตอร์แกผู่้ใชบ้ริกำรท้ังภำยในและภำยนอก

มหำวทิยำลัย 

1 

9 งำนบริหำรจัดกำรสิทธ์ิและ

ควบคุมสทิธ์ิกำรเข้ำใช้

ระบบโทรศกึษำ 

เพื่อก ำหนดสทิธ์ิกำรเข้ำใช้งำนระบบโทรศกึษำของ

บุคลำกรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

1 

10 งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ

ปัญหำกำรใชง้ำนระบบ

สำรสนเทศและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อแนะน ำและให้ค ำปรึกษำกำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศ 

และอุปกรณค์อมพิวเตอร์ ของส ำนักวชิำกำรศึกษำ

ท่ัวไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

1 

รวม 51 กจิกรรม 



 

ฌ  

 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 

สารบัญ ฌ 

บทที่ 1 บทน า 1 

 1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐำน ส ำนักวิชำกำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2 

 1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 2 

 1.2.2 โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หนว่ยงำน 3 

 1.2.3 วิสัยทัศน ์(Vision) 3 

 1.2.4 พันธกิจ (Mission) 3 

 1.2.5 ภำรกิจหลัก (Key result area) 3 

 1.2.6 เสำหลัก (Pillar) 4 

 1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 4 

 1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

 1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

 1.2.10 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 4 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 4 

 1.3 ผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ 5 

 1.3.1 ข้อมูลผลงำนวิจัย 5 

 1.3.2 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 5 

 1.3.3 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 

 1.3.4 ข้อมูลบุคลำกร 6 

 1.3.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563  (รอบ 12 เดือน) 

7 

บทที่ 2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 10 

 2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 10 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำยของแผนบริหำร
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1  

บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำ 

“กำรบริหำรรำชกำรตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมี

ประสิทธิภำพ ควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจแหง่รัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิก

หนว่ยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรใหแ้ก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำร

อ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนกำร

ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวหน่ึงที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วน

รำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้

ปฏิบัติรำชกำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนีต้ำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ” 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มำตรำ 

12 ก ำหนดว่ำเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อก ำหนดมำตรกำรก ำกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือ

โดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร และมำตรำ 45 ก ำหนดให้ส่วน

รำชกำรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำใน

ภำรกิจ ทั้งนีต้ำมเกณฑ ์วิธีกำร และระยะเวลำที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

เกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หนว่ยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 ก ำหนดให้หนว่ยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

คู่มือกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 (ข้อ 3) ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และ

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน

ตำมพันธกิจคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม  
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 เกณฑก์ำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ในตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้ระบุใน

ส่วนรำชกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำร

ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ข้อ 036 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน

หรอืกำรปฏิบัติหนำ้ที่ และข้อ 037 ก ำหนดให้สว่นรำชกำรด ำเนินกำรหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 กำรเป็นผู้น ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำทั่วไป 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

จัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไประดับปริญญำตรีภำคปกติ วิจัยและ

พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ และบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน

และชุมชน 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

        1) จัดกำรเรยีนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป เพื่อพัฒนำคุณภำพของนักศึกษำให้เป็น

บัณฑติในอุดมคติไทย 

2) บริกำรวิชำกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรยีนรู้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและ

ชุมชน 

3) วิจัยและพัฒนำกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
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1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือขำ่ย (Partnership) 

4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดตีำมวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)  

  ท ำให้ถูกต้องตั้งแตค่รั้งแรก 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

  คล่องแคล่ว ทันสมัย ก ำกับกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นบัณฑิตใน

อุดมคตไิทย 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 จัดกำรเรยีนรู้ด้วยนวัตกรรมรว่มสมัย 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 กำรใชน้วัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกำรเรียนรู้ 

1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำส ำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำร สู่กำรยกระดับภูมปิัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรสรำ้งสัมพันธ์ เชื่อมโยง เครือขำ่ยและท้องถิ่น 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

1.3.1  ข้อมูลผลงานวิจัย 

                             จ านวน 

ผลงานวิจัย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

งำนวจิัย / R2R 30 30 30 30 28 28 

รวมทั้งสิ้น 30 30 30 30 28 28 

 

1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

โครงการ 
จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

รำยวชิำศึกษำทั่วไป 2 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2 1 1 

 

1.3.3  ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 
จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม

ของส ำนักวิชำกำรศกึษำท่ัวไปฯ (วัน

สงกรำนต)์ 

1 1 - 

โครงกำรรณรงค์กำรแต่งกำยดว้ยผ้ำไทย 

(ทุกวันพฤหัสบด)ี 

1 1 1 

โครงกำรส่งเสริม สืบสำนและอนุรักษ์

ประเพณีไทยในวันเข้ำพรรษำ 

1 - - 

รวมทั้งสิ้น 3 2 1 
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1.3.4  ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 4 - - 4 5 - - 5 5 - - 5 

ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณและ

ประกันคุณภำพ 

2 2 - 4 3 1 - 4 3 2 - 5 

ฝ่ำยบริกำรกำรศกึษำ 11 - - 11 11 - - 11 10 - - 10 

ฝ่ำยกจิกำรนักศึกษำและ

ศลิปวัฒนธรรม 

4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

กำรจัดกำรเรียนรู้ 

4 2 - 6 4 2 - 6 4 2 - 6 

รวมทั้งสิ้น 27 4 - 31 27 3 - 30 26 4 - 30 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2563 

 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

ส ำนักวิชำกำรศกึษำท่ัวไปและ

นวัตกรรมกำรเรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์ 

4 - - 4 3 1 - 4 2 2 - 4 

รวมทั้งสิ้น 4 - - 4 3 1 - 4 2 2 - 4 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2563 
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1.3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 

เพื่อให้ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีระบบและกำร

ด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบ

คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ 

ข้อ 6 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรวำงระบบควบคุมภำยใน พร้อมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์กำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับอุดมศกึษำ พ.ศ. 2557 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร

ควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำก

เดิม และมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำร

เรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ จงึก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญของส ำนักวิชำ

กำรศกึษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 

2. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยใน 

3. กำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ให้ถือเป็นภำรกิจที่

ต้องปฏิบัติตำมปกติ 

4. กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยในเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพื่อ

รองรับกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 

5. กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำง

เหมำะสม สม่ ำเสมอ และต่อเนื่องตำมสถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ กองนโยบำยและแผน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จึงได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำยของ

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมิน 

1.แผนบรหิารความเสี่ยง 

1 . 1  เพื่ อ ใ ห้ บุ คลำกรของ 

หน่วยงำนจัดกำรกับควำม

เสี่ ย ง เพื่ อ ป้องกั นห รือลด

ควำม เสี่ ย ง ให้ อยู่ ร ะดั บ ท่ี

ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นควำม

เสี่ยงท่ีได้รับกำรควบคุมและลด

ระดั บค ว ำม เ สี่ ย ง เ ที ยบกั บ

ประเด็นควำมเสี่ยงท้ังหมดท่ี

ก ำหนดขึน้ต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจำรณำจำกควำมเสี่ยง ท่ี

ได้ รับกำรควบคุ มและลด

ระดับควำมเสี่ ยง เ ทียบกับ

ประเด็นควำมเสี่ยงท้ังหมดท่ี

ก ำหนดขึน้ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ

กำรด ำเนินงำนจะบรรลุผล

ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงำน ท่ีมีกำร

ด ำเนินกำรตำมจุดควบคุม ท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 100 พิจำรณำจำกจ ำนวนของงำน

ท่ีด ำเนินกำรควบคุมภำยใน

ต ำ ม ง ำ น ม ำ ต ร ฐ ำ น ท่ี

มหำวทิยำลัยก ำหนด 

 
 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

เพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรม

กำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน จึงได้

ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน โดยมีรำยละเอียดดังน ้ี 
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2.3.1 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1. เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ส ำนัก

วชิำกำรศึกษำทั่วไปฯ ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2564 

ก.ค. 63 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักวิชำกำร

ศกึษำท่ัวไปฯ 

2. จัดท ำ (ร่ำง) เล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยง

แ ล ะ ก ำ ร ค ว บคุ ม ภ ำ ย ใ น  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 

ก.ย. – ต.ค. 63 (ร่ำง) เลม่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 

3. จัดส่งเล่ม (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง

แ ล ะ ก ำ ร ค ว บคุ ม ภ ำ ย ใ น  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้กองนโยบำย

และแผนตรวจสอบ พร้อมปรับแก้ตำม

ข้อสั ง เกตและข้อ เสนอแนะของกอง

นโยบำยและแผน (ถ้ำมี) 

ก.ย. – ต.ค. 63 (ร่ำง) เล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยง และ

กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 

4. เสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำร

ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2 5 6 4  ต่ อ คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร /

อ ำนวยกำร/คณะกรรมกำรสูงสุดของ

หนว่ยงำน เพื่อพจิำรณำเห็นชอบ 

ต.ค. 63 เล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยในประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 

2564 ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำร

ควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 ให้กับกองนโยบำยและแผน 

ต.ค. 63 แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

6. เผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยง และ

กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ช่องทำงกำรเผยแพร่แผนบริหำรควำม

เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในประจำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

7. ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง

แ ล ะ ก ำ ร ค ว บคุ ม ภ ำ ย ใ น  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำม

เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 

8. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

  - รอบ 6 เดอืน 

  - รอบ 12 เดอืน 

 

 

 

ม.ีค. 64 

ก.ย. 64 

รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำร

ควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 

เดอืน/ รอบ 12 เดอืน 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

9. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ต่อ

คณะกรรมกำรบ ริหำร /อ ำนวยกำร /

คณะกรรมกำรสูงสุดของหน่วยงำนเพื่อ

พิ จ ำ ร ณ ำ  แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ

ข้อเสนอแนะ 

  - รอบ 6 เดือน 

  - รอบ 12 เดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ีค. 64 

ก.ย. 64 

ม ติ จ ำ ก คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร /

อ ำนวยกำร/คณะกรรมกำรสูงสุดของ

หนว่ยงำน 

10. จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ให้กับกองนโยบำยและแผน 

  - รอบ 6 เดือน 

  - รอบ 12 เดอืน 

 

 

 

 

15 ม.ีค. 64 

15 ก.ย. 64 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564    รอบ 

6 เดอืน/ รอบ 12 เดอืน 

11. น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ

กำรควบคุมภำยในมำปรับปรุง 

ต.ค. 64 มติกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม

เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในมำปรับปรุง

ของคณะ กรรมกำรบริหำรหน่วยงำน

หรือผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน 

 

2.3.1 ปฏิทินการด าเนินงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ 

ทบทวนงานตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ (ซ่ึงควบคุมภายในบรรจุอยู่ในเล่มเดียวกับแผนความ

เสี่ยง) 

เสนอแผนฯ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพือ่พิจารณา 
เห็นชอบ และส่งให้กองนโยบายและแผน  

(คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการบริหารส านกัฯ) 

ประเมนิผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดอืน 
(1) รายงานผลการประเมนิของงวดก่อนประจ าปีงบประมาณ 

(2) รายงานการประเมนิผลและการปรับปรงุการควบคมุภายใน (ปค.5)  
ตามแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  

และฝ่ายแผนส านกัตรวจสอบจัดส่งให้กองนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ/ฝ่ำย (ผู้เกี่ยวข้อง) 

ตรวจสอบและรับตรวจประเมนิการควบคุมภายในจากหนว่ยตรวจสอบภายใน 
(ทาง e-office ขึ้นอยู่กับหนว่ยงานตรวจสอบจะขอเข้ารับตรวจ) 

1 

2 

ก.ค-ส.ค. 63 

ก.ย.-ต.ค. 63 

ก.ย.-ต.ค. 63 

ต.ค.-พ.ย. 64 

มี.ค. 64 

5 

8 

จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ในกรณีได้รับการเข้าตรวจสอบจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ต.ค.-พ.ย. 64 

ก.ย.-ต.ค. 63 

จัดท าแผนการควบคุมภายใน โดยก าหนด/ทบทวน วัตถุประสงคแ์ละกิจกรรมการ
ควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน 

3 ก.ย.-ต.ค. 63 

น าแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเลม่แผนบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของหนว่ยงาน และจัดส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ 

4 ก.ย.-ต.ค. 63 

น าเข้าร่วมประชุม เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานเตามเลม่แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ และส่งให้กองนโยบายและแผน 

(รอบไตรมาส 6 เดือน) 

มี.ค. 64 6 

น าเข้าร่วมประชุม เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานเตามเลม่แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ และส่งให้กองนโยบายและแผน 

(รอบไตรมาส 12 เดือน) 
(หมำยเหตุ กองนโยบายและแผนของมหาวทิยาลัยรวบรวมส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน) 

10-14 ก.ย. 64 7 

ส ารวจงานตามฝ่าย / ตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

ก.ย.-ต.ค. 63 

สรุปงานตามโครงสร้างของหน่วยงาน ลงในแบบฟอร์มแผนการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ (FM-RM 04)  

ก.ย.-ต.ค. 63 

10-14 ก.ย. 64 

1 

2 

5 

6 

3 

4 

ประเมนิผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 
(1) รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 

(2) รายงานการประเมนิผลและการปรับปรงุการควบคมุภายใน (ปค.5) 
และฝ่ายแผนส านกัตรวจสอบจัดส่งให้กองนโยบาย 

ได้รับการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบ
ภายใน (ปค.6) (ทาง eoffice จากหน่วยงานตรวจสอบหลังจากเข้ารับการตรวจ) 

ต.ค.-พ.ย. 64 9 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอน

ปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง 

(COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมนิควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใชใ้นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ เพื่อระบุควำมเสี่ยง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ให้น ำ

แนวคิดเรื่องธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร โดย

ควรค ำนึงถึงปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งสัญญำณบ่งชี้อันจะน ำไปสู่ควำมเสี่ยงที่

โครงกำรไม่ประสบควำมส ำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกเป็นส่วนประกอบในกำรด ำเนินกำร

วิเครำะห์ ดังกล่ำว 

 1. ปัจจัยภำยใน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนรำชกำร วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยกำรบริหำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร กระบวนกำร

ท ำงำนข้อมูล/ระบบสำรสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภำยนอก หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภำวะ

เศรษฐกจิสังคม กำรเมือง กฎหมำย ผู้รับบรกิำร เครอืข่ำย เทคโนโลยี ภัยธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

  

ในกำรวิเครำะห์เพื่อระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ อำจพิจำรณำจำกปัจจัยเสี่ยงในหลำยด้ำน เช่น 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจใน

ภำพรวม เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ภำยนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำร

รว่มมือกับองคก์รอิสระท ำให้โครงกำรขำดกำรยอมรับโครงกำรไม่ได้น ำไปสู่กำรแก้ไขกำรตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของผู้รับบรกิำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกดิขึน้จำกกำรตัดสินใจผิดพลำดหรือน ำ

กำรตัดสินใจนั้นมำใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง 
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2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล

หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร กำร

บรหิำรหลักสูตร กำรบรหิำรงำนวิจัย งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ที่ใช้และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององค์กรท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเปำ้หมำยที่ก ำหนด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

หมำยถงึ ควำมเสี่ยงที่เกดิจำกควำมไม่พรอ้มหรือขำดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน งบประมำณ 

กำรควบคุมค่ำใช้จำ่ย ระบบสำรสนเทศ และด้ำนสถำนที่ 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำร

ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่

ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของนโยบำย กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมทั้งกำรท ำ

นิติกรรมสัญญำ กำรรำ่งสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงนั้น  

นอกจำกมหำวิทยำลัยฯ จะพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงจำกด้ำนต่ำงๆ แล้วจะต้องน ำแนวคิดเรื่องธรรมำภิ

บำลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง อำทิ 

4.1 ด้ำนกลยุทธ์ โครงกำรที่คัดเลือกมำนั้นอำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และกำรมี

ส่วนร่วม 

4.2 ด้ำนกำรด ำเนินงำน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภำพ และควำมโปรง่ใส 

4.3 ด้ำนกำรเงิน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภำระรับผดิชอบ 

4.4 ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ อำจมีควำมเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และควำมเสมอภำค   

5. ควำมเสี่ยงควำมเสีย่งกำรทุจรติ หมำยถงึ ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจกอ่ใหเ้กิดกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม หรือกำรรับสินบน แบง่ออกเป็น 3 ด้ำน 

5.1 ควำมเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหนวยงำนท่ีมี 

ภำรกิจใหบรกิำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ 

อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 

5.2 ควำมเสีย่งกำรทุจรติในควำมโปรง่ใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหนำ้ที่ 

5.3 ควำมเสี่ยงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรภำครัฐ 

 

ขั้นตอนท่ี  2 การประเมินความเสี่ยง  

กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรประเมินระดับโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบของควำมเสี่ยงโดยคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนเพื่อประเมินโอกำสและ

ผลกระทบของควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 กำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำน เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
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ควำมเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในได้ก ำหนดเกณฑ์ของ

มหำวิทยำลัย ซึ่งสำมำรถก ำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อม

ในมหำวิทยำลัยและดุลยพินิจกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในและ

ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ ำนวนเงินมำใช้ในกำร

วิเครำะห์ ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก ำหนดเกณฑ์ใน

เชิงคุณภำพหรอืก ำหนดเป็นเกณฑ์เฉพำะในแต่ละประเภทควำมเสี่ยงซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเกณฑท์ี่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงโอกำสในกำร

เกิดและควำมรุนแรงของเหตุกำรณต์่ำงๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

2.2 ระดับของควำมเสี่ยง    ) Degree of Risk) ก ำหนดเกณฑ์ไว้   5  ระดับ  ได้แก่  สูงมำก  สูง  ปำนกลำง 

น้อย และน้อยมำก ดังตำรำง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

 

 

2.3 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นกำรน ำควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่

ละปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงหรือ

มูลคำ่ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำร

ควบคุมควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำง

ถูกต้องภำยใต้งบประมำณ ก ำลังคน หรือเวลำที่มีจ ำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) พิจำรณำโอกำสและควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณต์่ำงๆ ว่ำมีโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดนั้น

มำกน้อยเพยีงใด ตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนด 

2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัยว่ำมีระดับ

ควำมรุนแรง หรือมีควำมเสียหำยเพยีงใดตำมเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนด 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ควำมเสี่ยงสูงมำก 

4 8 12 16 20   ควำมเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

2 4 6 8 10   ควำมเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ควำมเสี่ยงน้อยมำก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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2.4 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจำรณำโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำม

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด

ควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัยว่ำกอ่ให้เกดิระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด 

2.5 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้วจะน ำมำจัดล ำดับควำมรุนแรงของ

ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมในแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยงที่

ส ำคัญให้เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกระดับของควำมเสี่ยงที่เกดิจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกดิควำม

เสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ตำมตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยจัดเรียงตำมล ำดับ จำก

ระดับสูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกและสูง มำจัดท ำแผนกำร

บรหิำรควำมเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร

พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับควำมเสี่ยง = 

โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 

ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑใ์นกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ควำมเสี่ยงสูงมำก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด ำเนินกำรก ำจัดควำมเสี่ยงโดยเร็ว 

 ควำมเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หำทำงแก้ไขก ำจัดควำมเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยงปำนกลำง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหำแนวทำงป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยง

น้อย 

 ควำมเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้ำระวัง 

 ควำมเสี่ยงนอ้ยมำก 1-2  ไม่ต้องท ำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ควำมเสี่ยงสงูมำก 

4 8 12 16     ควำมเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

2 4 6 8     ควำมเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ควำมเสี่ยงน้อยมำก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงสำมำรถท ำได้หลำยวิธี และสำมำรถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำร

บรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องคุม้ค่ำกับกำรลดระดับผลกระทบควำมเสี่ยงทำงเลือกหรือกลยุทธ์ในกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทำงหลัก คือ 

3.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) คอื กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้

กำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่ำที่

จะด ำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัติหลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใดๆ 

3.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) คือ กำรปรับปรุง

ระบบกำรท ำงำนหรือกำรออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสที่จะเกดิหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

มหำวิทยำลัยยอมรับได้ 

3.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้อง

จัดกำรให้ควำมเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน โดยมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น กำร

หยุดด ำเนินงำนหรือกจิกรรมที่ก่อใหเ้กิดควำมเสีย่งนั้น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำน กำรลด

ขนำดของงำนที่จะด ำเนินกำรหรือกจิกรรมลง เป็นต้น 

3.4 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถ

โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น กำรท ำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน กำรจ้ำงบุคคล ภำยนอกหรือกำร

จ้ำงบรษิัทภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินควำมเสี่ยงและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้วจึงด ำเนินกำรก ำหนด

กจิกรรมหรอืมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกจิกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ นอกจำกนี้ยังต้องก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรแต่ละ

กจิกรรมตลอดจนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแผนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยได้  โดยกิจกรรมที่ก ำหนด

ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกจิกรรมที่ก ำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนท่ี  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

กำรสื่อสำรถือได้วำ่เป็นหัวใจของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำร

ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้รับควำมเข้ำใจที่ตรงกันอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนกำร

บรหิำรควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำถงึ และรับทรำบข้อมูลด้ำน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน และบุคลำกรของหน่วยงำนได้เข้ำถึง และทรำบข้อมูลผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบอินทรำเน็ต หนังสือเวยีน กำรประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหำร หรือกำรฝึกอบรม เป็นต้น 
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ขั้นตอนท่ี  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงโดยกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลว่ำแต่ละ

หน่วยงำนมีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ เพื่อให้

เกิดควำมมั่นใจว่ำมำตรกำรในกำรปรับปรุงควำมเสี่ยงที่วำงไว้เพียงพอเหมำะสมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 

และมีกำรปฏิบัติจริงสำมำรถลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยงส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (7 งาน)    

1. งานธุรการ    

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรออกเลขรับ-ส่งเอกสำรในระบบ e-Office 

ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตร ีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเอกสำรก่อนออกเลขที่รับหรือส่งเอกสำรใน

ระบบ e-Office 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

2. ออกเลขที่รับ-ส่งตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. งานบุคคล 

2.1 การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรสรรหำบุคลำกรเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 

ด้วยควำมโปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 

1. เล่มกรอบอัตรำก ำลังตำมระเบียบมหำลัย 1 พ.ย. –  30 ธ.ค. 63 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

 

 

 

 

2.2 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานสรุปผล 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำที่ตรงตำมสมรรถนะที่

ก ำหนด/ต ำแหน่งงำนที่เหมำะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  30 ส.ค. 63 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

2. จัดท ำเล่มแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 

3. จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ไปยังกอง

บรหิำรงำนบุคคล 



 

24  

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ใน

ระบบ ERP 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำที่ตรงตำมสมรรถนะที่

ก ำหนด/ต ำแหน่งงำนที่เหมำะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 

1. จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประเมินและผูป้ฏิบัติแยกตำมประเภทบุคคลและต ำแหน่ง  ตำมรอบ ไตรมำส  ( 6 ,  9 

เดือน) 

ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

2. กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ จ ำนวน 7 ข้อ ในระบบ ERP  

3. จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งกองบริหำรงำนบุคคลเพื่อด ำเนินกำรค ำนวณผลกำร

ประเมิน 

3. งานพัสดุ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม

ระเบียบทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และตรงตำมควำมต้องกำร 

2. เพื่อควบคุมและเก็บรักษำพัสดุให้พร้อมใชง้ำน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 

2. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

 

 

 

2. จัดท ำบันทึกข้อมูลกำรขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้ำงในระบบ ERP  

3. ส่งฎีกำเบิกจ่ำยฝ่ำยพัสดุกลำง (ภำยใน 1-2 วัน หลังจำกำรลงนำมอนุมัติจำก

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ)  

4. สรุปผลกำรเบิกจ่ำยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

4. งานการเงิน 

วัตถุประสงค์ 

1. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. เพิ่มช่องทำงกำรจัดหำรำยได้และงบประมำณประจ ำปี ให้

มีเสถียรภำพทำงกำรเงินอย่ำงถำวร 

 

 

1. จัดท ำสัญญำยืมเงินทดรองรำชกำร และหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

2. บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP  



 

25  

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

5. งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

เสรมิสรำ้งภำพลักษณเ์ชิงรุก ของหน่วยงำน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนัก 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

 

 

 

6. งานอาคารและสถานที่ 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่ง เสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนมีภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ส ำรวจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน  ก.ย. – ต.ค. 63 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

 

 

 

2. จัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน 

7. งานการประชุม (คณะกรรมการอ านวยการ /คณะกรรมการบริหารส านักฯ /บุคลากร) 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยก 

รัฐมนตรวี่ำด้วยงำนสำรบรรณ (กำรจัดประชุม) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

 

 

 

1. จัดท ำปฏิทินกำรประชุม ประจ ำปีงบประมำณ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 

(ทุกเดือน) 

ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

2. จัดประชุมให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (กำร

จัดประชุม) 

3. จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม และกำรแจ้งมติกำรประชุม 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ (จ านวน 9 งาน) 

1. งานแผนงานและงบประมาณ 

1.1 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้มีงบประมำณใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่

เหมำะสม 

2. เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณและผล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

1. จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณประจ ำปี – งบรำยได้ ตำมที่ ได้ รับกำรจัดสรร

งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย 

31 ก.ค. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

2. จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้กับโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี ให้ครบทุกโครงกำร 

3. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรให้

มหำวิทยำลัยทรำบทุกเดือน ในระบบ ERP 

(เดือนละ 1 คร้ัง) 

1.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและสำมำรถ

น ำไปสูกำรปฏิบัติได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 

31 ก.ค. 63 

 

ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

 

 

 

 

2. งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมี

ประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุตำ ม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

 

1. จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

30 ก.ย. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

2. จัดท ำคู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ของหน่วยงำน 

3. ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีและตรวจสอบควำม

ถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน (ตำมฝ่ำยที่ไดรั้บตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร กพร.) 

ทุกเดือน 

4. จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด รอบไตรมำส 6,12 เดือน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

3. งานประกันคุณภาพ และงานพัฒนาระบบ (EdPEx) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน

สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง (C) 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  30 ก.ย. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 2. ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน รอบไตรมำส 6,12 เดือน 

4. งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สอดคล้องตำมมหำวิทยำลัยก ำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ด ำเนินงำนโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี (Agenda) ตำมโครงกำรแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 

รอบไตรมำส 6,12 เดือน ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

 2. เข้ำร่วมประชุมกำรผลักดันผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 

(Agenda) ตำมก ำหนดกำรกำรประชุม 

5. งานจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรน ำแนวทำงกำร

ปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจรงิ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 30 ก.ย. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

 

 

2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับหน่วยงำนตำมรอบไตรมำส 

6. งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อมีกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  ประจ ำปี

งบประมำณ 

30 ก.ย. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

2. จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 

7. งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยใน เป็น ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. ด้ำนกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อ (C) 

1. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ ให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส ำนักฯ 

30 ก.ย. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 

 

 

 

 

2. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมรอบไตรมำส 

ตำมรอบไตรมำส  ( 6 , 1 2 

เดือน) 

8. งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้ เป็นแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปี 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเอกลักษณ/์นโยบำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 30 ก.ย. 63 ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 2. จัดท ำรำยละเอยีดโครงกำรพัฒนำเอกลักษณต์ำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำเอกลักษณ์ของส ำนัก ให้กับคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนัก 

รอบไตรมำส  

6, 9, 12 เดือน 

9. งานการประชุมฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนที่ชัดเจน 

และเป็นลำยลักษณอ์ักษร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำวำระกำรประชุม และกำรแจ้งมติกำรประชุม 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 

(เดือนละ 1 คร้ัง) 

ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ

และประกันคุณภำพ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

ฝ่ายบริการการศึกษา (จ านวน 4 งาน) 

1. งานบริหารงานทั่วไป  

1.1 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการ

รายวชิาศึกษาท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศอัตรำค่ำตอบแทนกำรจัด

กำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 

2559  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. รำยกำรสรุปกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดกำรรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

และหลักฐำน 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

1.2 การจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดการ

รายวิชา/ คณะกรรมการวิชาการประจ าส านัก/ ผู้ช่วย

สอน และอื่นๆ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรรำยวิชำศึกษำทั่วไป

ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรรำยวิชำ/คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำ

ส ำนัก/ผู้ชว่ยสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

31 ก.ค. 63 ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

1.3 การจัดท าปฏิทินวชิาการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก ำหนดกำรท ำกิจกรรมและวัน เวลำในกำรปฏิบัติงำน

ให้เป็นไปตำมปฏิทินวชิำกำรของมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำปฏิทินวชิำกำรระดับส ำนักที่สอดคล้องกับปฏิทินวชิำกำรระดับมหำวิทยำลัย  ก่อนเปิดภำคเรียน (อย่ำงน้อย 

1 สัปดำห์) 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

1 .4  การจั ดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายบริการ

การศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก ำหนดงบประมำณ ระยะเวลำและสถำนที่ส ำหรับ

กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรในงำนฝำ่ยบรกิำรกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำ (ร่ำง) แผนงำนงบประมำณ ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 31 ก.ค. 63 ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

2. วำงแผนงบประมำณ/รำยละเอียด ในโครงกำรต่ำงๆ ตลอดปีงบประมำณ 

2. งานหลักสูตรและการสอน 

2.1 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวำงแผนกำรเปิดรำยวิชำ, จ ำนวนนักศึกษำ,ห้องเรียน

ที่สำมำรถลงทะเบียนได้ และประสิทธิภำพของกำรสอน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรเรียนหมวดวิชำศึกษำทั่วไปตลอดหลักสูตร 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

2.2 การจัดท าตารางสอน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และแจกแจง

ตำรำงเรียนให้นักศึกษำตรวจสอบและมำเรียนตำมวัน เวลำ 

และสถำนที่เรียน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำตำรำงเรียน, ตำรำงห้อง และตำรำงผู้สอนในแต่ละภำคเรียนให้สอดคล้องกับ

แผนกำรเรียน 

- ภำคเรียนที่ 1 

1 ก.ค. 63 

-ภำคเรียนที่ 2  

1 ธ.ค. 63 

- ภำคเรียนฤดูรอ้น 

28 ก.พ. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

2.3 การเทียบรายวิชา, โอนหน่วยกิต และการเปลี่ยน

รหัสรายวิชา 

1. สรุปยอดกำรเทียบรำยวิชำ, โอนหน่วยกิต และกำรเปลี่ยนรหัสรำยวิชำของ

นักศึกษำ 

 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนครบหลักสูตรตำมแผนกำรเรียน

ของนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. จัดท ำและติดตำมบันทึกขอพิจำรณำอนุมัติกำรเทียบรำยวิชำ, โอนหน่วยกิต และ

กำรเปลี่ยนรหัสรำยวิชำของนักศึกษำ ต่อกองบรกิำรกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ e-Office 

2.4 การเก็บรวบรวม มคอ. 3 และ มคอ.5 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประกอบกำรรับรองกำรรำยงำนผลกำรประกัน

คุณภำพศึกษำภำยใน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ตรวจสอบรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคเรียน 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

2. รวบรวม มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภำคเรียน ให้ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

(มคอ.3 ก่อนเปิดภำคเรียน/ มคอ.5 หลังกำรสอบวัดควำมรู้ 30 วัน) 

3. งานทะเบียนและประมวลผล 

3.1 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนนและการส่งเกรด

ผ่านระบบออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรำยงำนผลกำรเรียนของนักศึกษำให้ เป็นไปตำม

ก ำหนดปฏิทินวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ประมวลผลกำรเรียนและสรุปคะแนนประจ ำวิชำ  30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

 

2. ส่งเกรดเข้ำระบบฝ่ำยทะเบียนออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) ตำมระยะเวลำที่ฝ่ำยงำน

ทะเบียนก ำหนด 

3. จัดท ำบันทึกข้อควำมแนบรำยงำนผลค่ำระดับคะแนน พร้อมแนบมติที่ประชุม

อนุมัติไปยังกองบรกิำรกำรศึกษำ เพื่อแสดงข้อมูลในระบบให้นักศึกษำทรำบ 

3.2 การสรุปคะแนนประเมนิอาจารย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนรำยวิชำ

ศึกษำทั่วไป 

 

1. สรุปผลคะแนนกำรประเมินอำจำรย์ประจ ำภำคเรียน 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

2. แจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนทรำบทันทีหลังจำกเสนอผู้บริหำรรับทรำบ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.3 การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งระดับ

คะแนนล่าช้า (กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน/ ช าระค่าเทอม

ล่าช้า) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรำยงำนค่ำระดับคะแนน I  ของนักศึกษำ กรณีไม่มีชื่อ

ลงทะเบียนและช ำระค่ำเทอมล่ำช้ำ ให้มีค่ำระดับคะแนนตำม

จริง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. รับและตรวจสอบเอกสำร/ข้อมูลของนักศึกษำ 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดท ำสรุปกำรส่งแก้ค่ำระดับคะแนน I และกำรขอส่งระดับคะแนนล่ำช้ำ กรณีไม่มี

ชื่อลงทะเบียน/ ช ำระค่ำเทอมล่ำช้ำ 

3. จัดส่งบันทึกรำยงำนไปยังกองบรกิำรกำรศึกษำผ่ำนระบบ e-Office 

3.4 การจัดสอบรายวชิาการศึกษาท่ัวไป  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวัดประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. น ำข้อสอบเข้ำในระบบสอบออนไลน์ครบทุกรำยวิชำ 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

2. จัดท ำบันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน

มหำวิทยำลัย และศูนย์กำรศกึษำ 

3. จัดท ำใบรำยชื่อกำรเข้ำห้องสอบ และประกำศรำยชื่อตำมก ำหนดกำรในปฏิทิน

วิชำกำรส ำนักฯ  

4. จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรสอบรำยวิชำกำรศึกษำทั่วไป 

4. งานจัดการเรียนการสอน 

4.1 การก ากับชั้นเรียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ผู้ชว่ยสอนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์/วิทยำกรในรำยวิชำศึกษำทั่วไป 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

2. จัดเก็บบันทึกกำรเรียนกำรสอนประจ ำหน่วย และใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

4.2 การจัดท าตารางเรียนประจ ารายวชิา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อชี้แจงวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนให้ผู้สอนและนักศึกษำรับทรำบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำตำรำงเรียนประจ ำรำยวิชำให้ครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอน โดยแยกตำมกลุ่ม

เรียน 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

4.3 การผลติสื่อการสอน Power Point  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไปของผู้สอน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ออกแบบสื่อกำรสอน Power Point ที่น่ำสนใจ และครอบคลุมเนื้อหำที่ส ำคัญของ

แต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ตำมรำยวิชำ 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

4.4 การจัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศกึษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดประสบกำรณ์ให้กับนักศึกษำ และส่งเสริมให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ขออนุมัติโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป ประจ ำรำยวิชำ (ก่อน

เปิดภำคเรียนอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์) 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

2. สรุปและส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงินภำยใน 1-2 วัน หลังจำกด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้น

ตำมก ำหนดกำรในแต่ละวัน 

3. สรุปรำยงำนและประเมินโครงกำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด และจัดส่งฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกันคุณภำพหลังจำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 

4.5 การบริหารจัดการระบบตรวจสอบและติดตามผล

การเรียน ส าหรับผู้ช่วยสอน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบและติดตำมผลกำร

เรียนของตนเองได้ 

1. สร้ำงฐำนข้อมูลประจ ำรำยวิชำ ในระบบตรวจสอบและติดตำมผลกำรเรียนครบทุก

รำยวิชำ 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

2. เพิ่มรำยชื่อผู้เข้ำเรียนลงในระบบตรวจสอบและติดตำมผลกำรเรียน โดยแยกตำม

รำยวิชำและกลุ่มเรียนครบทุกคน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

4.6 การบริหารจัดการเว็บไซต์รายวชิา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้เป็นระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้

นักศึกษำสำมำรถทบทวนบทเรียนง และติดตำมข่ำว

ประชำสัมพันธ์ตำ่งๆ ได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ออกแบบและผลิตเว็บไซต์รำยวิชำให้นำ่สนใจ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยบรกิำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล แบบทดสอบ และกิจกรรมประจ ำหน่วยกำร

เรียนในรำยวิชำศึกษำทั่วไปในระบบ  e-Learning 

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม (จ านวน 3 งาน) 

1. งานกิจการนักศกึษา และบริการ One Stop Service  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

ส ำหรับนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรยีนในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำตำรำงปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำร One Stop Service (ให้เสร็จก่อนเปิด

ภำคเรียน) 

30 ธ.ค. 63,  

31 พ.ค. 64 

และ 31 ก.ค. 64 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ

ศิลปวัฒนธรรม 

2. บรกิำรของเจ้ำหน้ำที่ 

2. งานศลิปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก ำหนดงบประมำณ ระยะเวลำและสถำนที่ส ำหรับ

กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรในงำนศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

 

 

1. จัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ ำปี  30 ก.ย. 64 

 

 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมแผน 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อหน่วยงำนเจ้ำภำพ  รอบไตรมำส 3, 6, 9, 12 

เดือน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

3. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำ

ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ์และระบบโทรศึกษำระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ 

ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นกำรจัดเรียน

กำรสอนตำมตำรำง เ รียน 

ประจ ำภำคเรียน ในแต่ละคร้ัง 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ

ศิลปวัฒนธรรม 

2. รวบรวมไฟล์วดีิโอที่บันทึกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

ฝ่ายวจิัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (จ านวน 10 งาน) 

1. งานบริการวชิาการสู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรบริกำรวิชำกำรตรงตำมควำมต้องกำรของ

ชุมชน 

2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงชุมชน และส ำนักวิชำ

กำรศึกษำทั่วไปฯ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ  30 ก.ย. 64 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 2. ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมกำรบรกิำรวิชำกำรสู่ชุมชน 31 ม.ค. – 30 เม.ย. 64 

 

 

 

2. งาน U-ranking 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อขับเคลื่อนทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ตำม

กิจกรรมและบรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของตัวชี้วัด ตำม

มหำวิทยำลัยก ำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรขับเคลื่อนทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ประจ ำปี

งบประมำณที่มหำวิทยำลัยได้จัดขึน้ 

ก.ย. – ต.ค. 63 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. เสนอโครงกำรย่อยงำนกำรขับเคลื่อนทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ต่อ

ผู้บังคับบัญชำเพื่อพจิำรณำ 

3. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  

4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนเจ้ำภำพ 

 

 

ทุกเดือน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

3. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

3.1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องและ

ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ก.ย. – ต.ค. 63 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 2. ออกแบบและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และทดลองก่อนน ำไปใชจ้ริง 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 

3. รำยงำนสรุปผลกำรใชน้วัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ต่อผู้บริหำรส ำนักฯ 

3.2 การวจิัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวจิัยงำนนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้พัฒนำขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. หัวข้อกำรวิจัย ก.ย. – ต.ค. 63 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 2. จัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัย ตำมแบบฟอร์มโครงร่ำงงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 

3. รำยงำนผลกำรวิจัยต่อผู้บังคับบัญชำ 

4. งานพัฒนาและบริหารจัดการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ

ส ำนักฯ ให้รองรับต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และมี

ประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขกำรท ำงำนของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network) 

ให้พร้อมใชง้ำน 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

 

 

2. พัฒนำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส ำนักฯ ให้มีประสิทธิภำพ 

5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต ์

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้

มีควำมถูกต้องและทันสมัย 

 

1. จัดท ำโครงสรำ้งรูปแบบหน้ำเพจเว็บไซต์ให้มีควำมน่ำสนใจ ใช้งำนง่ำย 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

2. ด ำเนินกำรดูแล ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

6. งานผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถรับชมบทเรียนย้อนหลังในรูปแบบ

วิดีโอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. อัพโหลดไฟลว์ีดิโอ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 2. บรหิำรจัดกำรช่องทำงกำรเผยแพร่สื่อกำรเรียน 

7. งานผลิตสื่อต้นแบบ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำสื่อต้นแบบรำยวิชำศึกษำทั่วไปให้มีเนื้อหำที่

ควำมถูกต้องและมีรูปแบบที่ทันสมัยรองรับกำรใช้งำนในยุค

ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. จัดท ำโครงสรำ้งรูปแบบสื่อตน้แบบและออกแบบระบบในกำรเชื่อมโยงต่ำงๆ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 

 

ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

2. ด ำเนินกำรผลิตสื่อต้นแบบรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

8. งานบริการห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ 

1 .  เพื่ อรอง รับควำมต้องกำรใช้ งำนห้องปฏิบั ติ กำร

คอมพิว เตอร์แก่ ผู้ ใช้บ ริกำรทั้ งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

 

 

1. บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงำนภำยใน/หน่วยงำนภำยนอก 

นักศึกษำ บุคลำกร อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย  

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผดิชอบ 

9. งานบริหารจัดการสิทธิ์และควบคุมสทิธิ์การเข้าใช้ระบบโทรศึกษา 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบโทรศึกษำของ

บุคลำกรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. ก ำหนดสิทธิ์กำรใชง้ำนระบบโทรศึกษำ ก.ย. – ต.ค. 63 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

10. งานบริการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแนะน ำและให้ค ำปรึกษำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและ

นวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

1. รับเร่ืองและปัญหำกำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ฝ่ ำ ย วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น ำ

นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 2. วเิครำะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหำตำมที่ไดรั้บแจ้ง 

 

 



 

39  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักวชิำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้เิล็กทรอนิกส์ 
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ภาคผนวก 2 

ตำรำงแสดงกำรระบุควำมเส่ียง และกำรประเมินควำมเสี่ยง  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(FM-RM 01)
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