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คำนำ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นไปอย่างต่อเนื ่อง 

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที ่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี ่ยงลดลงจากเดิม 

ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิ(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดใหต้อ้งมกีารบรหิารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

นัน้ 

จากหลกัการดังกล่าวขา้งตน้ วทิยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จึงได้ทำ

แผนบริหารความเสี ่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ ้น โดยมี

ส่วนประกอบ 4 บท ไดแ้ก ่ 

บทที่ 1 บทนำ  

บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.  2565 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายใน ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิล 

          ผศ.กัญภัส  อู่ตะเภา 

(รักษาราชการแทนคณบดวีิทยาลัยนเิทศศาสตร์)  

  กันยายน 2564 



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 

ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน 

ครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การ

ประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น นัน้ 

จากระเบยีบและเกณฑ์ดงักลา่ววทิยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา จงึไดม้กีาร

จัดทำแผนบรหิารความเสีย่งและแผนการควบคุมภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหผ้ลการ

ดำเนนิงานของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาเป็นไปตามเปา้ประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว ้มรีะบบในการ

ตดิตามตรวจสอบผลการดำเนนิการบริหารความเสี่ยงและเฝา้ระวังความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกิดขึ้น  และเพือ่ให้

เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเขา้ใจถึงความเสี่ยงดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น และสามารถหาวธิกีารจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อปอ้งกันหรอืลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ระดับทีย่อมรับได ้รวมทัง้เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการดำเนนิงานจะ

บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไวม้หาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาไดป้รับประยุกตใ์ช้ขัน้ตอนปฏบิัตงิาน

การบรหิารความเสี่ยงตามหลกัการของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 การระบุความเสีย่ง 

ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที ่4 การดำเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที ่5 การตรวจตดิตามประเมนิการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ

ปฏบิัตงิาน ความเสี่ยงดา้นทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) ความ

เสี่ยงดา้นนโยบายกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมนิมคีวามเสี่ยงที่ตอ้ง

นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 17 ความเสี่ยง จำแนก

ตามประเภททัง้ 2 ดา้น ดังนี้ 



1. ดา้นกลยุทธ์ จำนวน 2 ความเสี่ยง ไดแ้ก่

ขอ้ 1.1 จำนวนนกัศกึษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ 

    ขอ้  1.2 ผลการปฏบิัตริาชการไม่บรรลุตามเปา้หมายที่กำหนด 

2. ความเสี่ยงดา้นการปฏบิัตงิาน จำนวน 1  ความเสี่ยง ไดแ้ก่

ขอ้ 2.3 โรคระบาด 

การควบคุมภายใน 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้สรุปการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งประกอบดว้ย วัตถุประสงค์ การ

ควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของ

แต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

งาน วัตถุประสงค์ จำนวนกิจกรรม

ควบคุม 

1.งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค เพ่ือใหการออกเลขรับ -  สงเอกสาร การ
ราง การพิมพท่ีถูกตองครบถวน รวดเร็ว รวมท้ังจัดเก็บ
เปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนินิ  
งาน (O)  

9 

2. งานประชาสมัพนัธ ์ วัตถุประสงค เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี  

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
ดานการดำเนินิ  งาน (O) 

9 

3. งานบคุลากร วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา ท่ีตรง
ตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนนิ 
งาน (O) 

10 

4. งานอบรมและพัฒนา วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา  
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี  
เหมาะสม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนนิ 
งาน (O) 

6 

5. งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี 

6 

ค



เหมาะสม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนนิ 
งาน (O) 

6. งานยานพาหนะ วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา  
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี  
เหมาะสม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนนิ 
งาน (O) 

4 

7. งานโสตทัศนูปกรณ วัตถุประสงค ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน
โสตทัศนูปกรณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนนิ 
งาน (O) 

6 

8. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อใหเ้กิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน การดำเนนิ  
งาน (O) 

10 

9. งานการเงิน – งานบัญชี วัตถุประสงค เพ่ือใหการเบิกจาย 
ถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย   
- ระเบียบกระทรวงการคลัง   
- ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยราช  
ภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
1.ดานการรายงาน (C)
2.ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ (C) 

15 

10. งานพสั ดุ วัตถุประสงค เพ่ือใหการจัดหาพัสดุ- 
การจัดซ้ือจัดจางเป็นไปตามระเบียบ 
งานพัสดุ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบ (C) 

10 

11. งานวเิ คราะหแผนงาน
และงบประมาณ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหมีงบประมาณใชในการบริหาร
จัดการหนวยงานท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการควบคมุภายในดา้นการ

ดำเนนิงาน (O) 

13 

12. การพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 

6 

ง



ดานการดำเนินงาน (O) 
13. งานประกันคุณภาพ วัตถุประสงค เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ ( C ) 

9 

14. งานกจิการนักศึกษา วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคุมดาน 
การดำเนินงาน (O) 

12 

15. งานบริหารและสวัสดิ
ภาพ 

วัตถุประสงค เพ่ีอใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคุมดาน 
การดำเนินงาน (O) 

3 

16. งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

8 

17. งานศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

11 

18. งานผลิตผลงานวิจัย วัตถุประสงค เพ่ือใหผลงานอาจารยและการดำเนินงาน
ของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไว 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
 ดานการดำเนินงาน (O) 

9 

19. งานเผยแพร
ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินงานของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
 ดานการดำเนินงาน (O) 

5 

20. งานผลิต
วารสารวิชาการ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

4 

21. งานบริการวิชาการแก
สังคม 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 

จ



วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

22. งานจัดอับดับ
มหาวิทยาลัย U-Rank 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารดำเนนิการม ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

วัตถุประสงคของการควบคุมดาน 
การดำเนินงาน (O) 

7 

23. งานบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารดำเนนิการม ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

วัตถุประสงคของการควบคุมดาน 
การดำเนินงาน (O) 

7 

24. งานจัดหารายได วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารดำเนนิการม ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

วัตถุประสงค์ของการควบคมุด้าน 

การดำเนนิงาน (O) 

7 

25. งานบริหารงานท่ัวไป วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

14 

26. งานหลักสูตรและการ
สอน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหหลักสูตรเปนไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและไดรับ  การรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  ดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ( C ) 

10 

27. งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ของการควบคมุภายใน 

ดา้นการดำเนนิงาน (O) 

10 

28. งานการรับเขาศึกษา
ตอ 

วัตถุประสงค เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอให
เปนไปตามระบบ TCAS และแผนการรับนักศึกษาท่ี
กำหนดไว 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

4 

29.งานเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู้ความ 

เขา้ใจก่อนการฝกึงานจริงเพื่อใหเ้กิด 

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสดุสำหรับนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคมุภายใน 

4 

ดา้นการดำเนนิงาน (O) 

ฉ
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน  (ฉบับ ท่ี  5) พ .ศ .2545 มาตรา 3/1 บัญ ญัติว า 

“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งท่ีจำเปน
อยางยิ่งเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดวา
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือกำหนดมาตรการกำกับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กำหนด 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (ขอ 3) 
กำหนดใหหนวยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดท่ี 2 
การปองกันผลประโยชนทับซอน ขอคำถาม EB10 (1) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับการประเมินมีการศึกษาและ
วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการ 
กำหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนหนวยงาน



1.2 ขอมูลพ้ืนฐาน วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสรางมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

2 



3 

1.2.2 โครงสรางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 



1.2.3 วิสัยทัศน (Vision) 
       เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงพัฒนานักสื่อสารเชิงสรางสรรคเพ่ือสังคม บนฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 
1.2.4 จุดประสงค (Purpose) 

1.เพ่ือใหบุคลากรของ หนวยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยู
ระดับท่ียอมรับได 

2.เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 
1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในดานนิเทศศาสตรท่ีตรงตอความตองการของสถานประกอบการ
2) สรางเครือขายและความรวมมือกับผูประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการดาน

เศรษฐกิจสรางสรรคดานนิเทศศาสตร  และเพ่ือเปนการระดมทุนตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย 
3) ใหบริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดานนิเทศศาสตรแกชุมชนและสังคมอยางมี คุณภาพ
4) วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรูดานประกอบอาชีพดานนิเทศศาสตรสูการพัฒนาสถานประกอบการ

และสังคม 
5) สงเสริมและสนับสนนุทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาใหเปนศูนยกลางบริการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and

Transfer Technology to Communities and International Society) 
3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเปนไทย

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 
Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู  (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society) 

5) เปนมหาวิทยาลัย ท่ี มีความคลองตัว ในการบริหารจัดการ และเนน ให เครือข าย มีส วนรวม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือขาย (Partnership)
4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)  

1.2.9 อัตลักษณ (Identity) 
เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

4
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1.2.10 เอกลักษณ (Uniqueness) 
1) เอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล นิยามของ
คำสำคัญเอกลักษณ เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ ท่ีสะทอน 
ความเปนวังสุนันทา และเผยแพรเปนแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายทันสมัย
สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

2) เอกลักษณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มุงเนนความเปนวัง สรางสรรคผลงานดานการภาพยนตรและสื่อใหมสูสากล นิยามคำสำคัญเอกลักษณ 

มุงเนนความเปนวัง หมายถึง เปนวิทยาลัยท่ีมุงเนนสืบสานความเปนวังสุนันทา  

1.2.11 คานิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ
4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัฯ ไดกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดำเนินงานตามยุทธศาสตรไปสูความสำเร็จ

ท่ีกำหนดไว ดังน้ี 

1. นโยบายดานการบริหารจัดการ
1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสูความสำเร็จสูงสดุใน

เสนทางวิชาชีพ

2) รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาท่ีมีอดตีอันนาภูมิใจเพ่ือนำไปสูความผาสุกและคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของบุคลากรในองคกร

3) สงเสริมและสนับสนุนการใชหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ

4) จัดสภาพแวดลอมท่ีดดีานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

5) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพท้ังในดานวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ รวมท้ัง

ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนำไปใชในชีวิตประจำวันได

2. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสูความเปนเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับประเทศ

และระดับสากล

2) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑติเพ่ือการมีสวนรวมในการจดัการเรยีนการสอน

ครอบคลมุในทุกกระบวนการ

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือขายกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยน

องคความรูและบุคลากร
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4) มุงเนนผลิตบัณฑติใหเปนผูท่ีมคีวามรูลึกซึ่งในศาสตรท่ีสำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติสาธารณะ และ

เปนเพ่ือนรวมงานท่ีดี

5) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับท่ีดี 

สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได

6) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีพรสวรรคและความสามารถพิเศษท่ีโดดเดนนอกจากศาสตรท่ีศึกษา

3. นโยบายดานการวิจัย
1) มุงเนนผลิตงานวิจัยท่ีเปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง

2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหน่ึงของการเรยีนการสอน

3) สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปรญิญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิจยัและสรางผลงานท่ีเปน

ยอมรับของสังคมได

4. นโยบายดานการบริการวิชาการ
1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน

2) สรางเครือขายกับองคกรภาครฐัและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

ยั่งยืน นำไปสูการพ่ึงพาตนเองได

3) สงเสริมใหมีการจดัแหลงเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสเรยีนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย

5. นโยบายดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา

2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย คนควา เพ่ือเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางวัฒนธรรม

3) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลีย่นเพ่ือการอนุรักษและเผยแพรท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ

1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

1.2.14 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเปลี่ยน เราก็ตองปรับเปลีย่น เพ่ือใหเกิดความสามารถในการแขงขันและทันตอโลกอนาคต แตสำหรับสิ่งท่ีดี

และมีคณุคา เราตองธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดรูปแบบของการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU 
“KEEP” Model เพ่ือมุงเตมิเต็มในสิ่งท่ียังเดินไปไมถึงจุดหมายปลายทางและเปาหมายท่ีตั้งไว ตอยอดทุนความรูและทุนสังคมท่ีมี

อยู ติดตามอยางตอเน่ือง เพ่ือกำกับติดตามระบบการทำงานเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือนำไปสูความเปน “ตนแบบ” ตาม
วิสัยทัศน 15 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ” เพราะน่ีคอืสิ่งท่ีทรงคุณคาท่ีจะตองดูแล
รักษาเอาไว สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1  SSRU “KEEP” Model

จากรูปแบบของการบรหิารจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาดวย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยไดกำหนด

เปาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว รายละเอียดดังน้ี
S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

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

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

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

มหาวิทยาลยัท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
C : Capacity and Capability. 

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

มหาวิทยาลยัแหงความผาสุกท่ีลอมรอบดวยบรรยากาศของนักวิชาการ

ท้ังน้ี สามารถแสดงเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพท่ี 2
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1.3 ขอมูลผลการดำเนินงานปท่ีผานมา (3 ป ยอนหลัง) 
1.3.1 ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 

สาขาวิชา 
จำนวนหลักสตูรท่ีเปดสอน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

นิเทศศาสตร 
-แขนงวิชาวารสารศาสตร  
-แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 
-แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
-แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
-แขนงวิชาภาพยนตรและสือ่ดิจิทัล 

- - 1 

ศิลปะภาพยนตร  
-การสรางภาพยนตร (หลักสูตรนานาชาติ)  
-ศิลปะการแสดงประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 1 1 

การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล  
-การออกแบบดิจทัิล (หลักสูตรนานาชาติ) 
-การตลาดดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 2 2 3 
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1.3.2 ขอมูลนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 
นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) (3301) 107 - 107 149 - 149 182 182 

นิเทศศาสตร (วารสารสนเทศ) (3320) 82 - 82 46 - 46 

นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการ
ส่ือสารองคกร) (3321) 

307 6 307 330 - 330 298 298 

นิเทศศาสตร (โฆษณาและการส่ือสาร
การตลาด) (3322) 

254 11 265 315 - 315 349 349 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียง) (3323) 50 - 50 - - - 
นิเทศศาสตร (วิทยโุทรทัศน) (3324) 145 54 199 71 18 89 
นิเทศศาสตร (ภาพยนตร) (3325) 181 45 226 98 19 117 
นิ เทศศ าสตร  (ภ าพ เค ล่ื อน ไห วและ
ส่ือผสม) (3326) 

32 12 44 - - - 

นิเทศศาสตร (การส่ือสารผานส่ือใหม ) 
(3327) 

48 - 48 - - - 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) (3328) 

226 30 256 331 28 359 451 26 477 

นิเทศศาสตร (ภาพยนตรและส่ือดิจิทัล) 
(3329) 

363 142 505 600 149 749 821 132 953 

การสรางภาพยนตร(หลักสูตรนานาชาติ) 
(9301) 

36 - 36 13 - 13 3 3 

การสรางสรรคและส่ือดิจิทัล(หลักสูตร
นานาชาติ) (9302) 

15 - 15 8 - 8 6 6 

ศิลปะภาพยนตร (การสรางภาพยนตร) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (9303) 

20 - 20 32 - 32 60 60 

ศิ ลป ะภ าพ ยนตร  (ศิ ลป ะก ารแสด ง
ประยุกต) (หลักสูตรนานาชาติ) (9304) 

5 - 5 11 - 11 10 10 

ก ารสร า งส รรค แ ละ ส่ื อ ดิ จิ ทั ล  (ก าร
ออกแบบดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(9305) 

9 - 9 10 - 10 14 14 

การสรางสรรคและส่ือดิจิทัล (การตลาด
ดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) (9306) 

5 - 5 7 - 7 7 7 

รวมท้ังส้ิน 1,885 300 2,179 2,021 214 2,235 2,201 158 2,359 
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1.3.3 ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  
จำนวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 
นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) (3301) 30 30 46 46 37 37 
นิเทศศาสตร (วารสารสนเทศ) (3320) 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการ
ส่ือสารองคกร) (3321) 

50 4 54 74 1 75 51 51 

นิเทศศาสตร (โฆษณาและการส่ือสาร
การตลาด) (3322) 

46 8 54 45 45 55 55 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียง) (3323) 45 45 3 3 
นิเทศศาสตร (วิทยุโทรทัศน) (3324) 95 31 126 64 10 74 97 97 
นิเทศศาสตร (ภาพยนตร) (3325) 82 15 97 91 23 114 101 101 
นิเทศศาสตร (ภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม) 
(3326) 

31 4 35 4 4 8 

นิเทศศาสตร (การส่ือสารผานส่ือใหม ) 
(3327) 

48 48 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) (3328) 
นิเทศศาสตร (ภาพยนตรและส่ือดิจิทัล) 
(3329) 
การสรางภาพยนตร(หลักสูตรนานาชาติ) 
(9301) 

12 12 16 16 13 13 

การสรางสรรคและส่ือดิจิทัล(หลักสูตร
นานาชาติ) (9302) 

9 9 2 2 5 5 

ศิลปะภาพยนตร (การสรางภาพยนตร) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (9303) 
ศิ ลป ะภ าพ ย นตร  (ศิ ลป ะก ารแสด ง
ประยุกต) (หลักสูตรนานาชาติ) (9304) 
ก ารสร า งส รรค แ ละ ส่ื อ ดิ จิ ทั ล  (ก าร
ออกแบบดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(9305) 
การสรางสรรคและส่ือดิจิทัล (การตลาด
ดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) (9306) 

รวมท้ังส้ิน 448 62 510 345 38 383 359 0 359 
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1.3.4 ขอมูลการมีงานทำของบัณฑิต 
ปการศึกษา ปการศึกษา 

2561
ปการศึกษา 

2562
ปการศึกษา 

2563
การมีงานทำ 415 379 319 
เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑข้ันต่ำของ ก.พ. 21,657 16,991 23,216 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.52 4.56 4.66 

1.3.5 ขอมูลผลงานวิจัย 
จำนวน 

สาขาวิชา 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

ผลงาน นำไปใช ผลงาน นำไปใช ผลงาน นำไปใช 
นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 1 - 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคกร)  

1 - 

นิ เท ศศาสตร  (โฆษ ณ าและการสื่ อ ส าร
การตลาด)  

1 1 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) 

1 - 

นิเทศศาสตร (ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล) 1 - 
ศิลปะภาพยนตร  (การสรางภาพยนตร ) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

1 - 

ศิลปะภาพยนตร (ศิลปะการแสดงประยุกต) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

1 - 

การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล (การออกแบบ
ดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 - 

การสรางสรรคและสื่อดิจิ ทัล (การตลาด
ดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ)  

1 - 

รวมท้ังส้ิน 9 1 
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1.3.6 ขอมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการบริการวิชาการ 

ปการศึกษา 
2561

ปการศึกษา 
2562

ปการศึกษา 
2563

นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 1 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร) - 
นิเทศศาสตร (โฆษณาและการสื่อสารการตลาด) - 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) - 
นิเทศศาสตร (ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล) - 

ศิลปะภาพยนตร (การสรางภาพยนตร) (หลักสูตรนานาชาติ) - 

ศิลปะภาพยนตร (ศิลปะการแสดงประยุกต) (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล (การออกแบบดจิิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1 

การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

- 

รวมท้ังส้ิน 2 



13 

1.3.7 ขอมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 

ปการศึกษา 
2561

ปการศึกษา 
2562

ปการศึกษา 
2563

นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) - 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร) - 
นิเทศศาสตร (โฆษณาและการสื่อสารการตลาด) - 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) - 
นิเทศศาสตร (ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล) 1 

ศิลปะภาพยนตร (การสรางภาพยนตร) (หลักสตูรนานาชาติ) 1 
ศิลปะภาพยนตร (ศิลปะการแสดงประยุกต) (หลักสูตรนานาชาติ) - 
การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- 

การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ) - 
รวมท้ังส้ิน 3 

1.3.8 ขอมูลบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

หนวยงาน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ต่ำ 

กวา 
ป.ตรี 

ตรี โท รวม 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร 1 7 3 11 
รวมท้ังส้ิน 1 7 3 11 

สายวิชาการ 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562  ปการศึกษา 2563

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร 30 14 3 1 49 

รวมท้ังส้ิน 3 14 3 1 49 
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1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2563 วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาในนาม วิทยาลัยภาพยนตร ศิลปะการแสดง และสื่อใหม โดยไดดำเนินตามเกณฑโดยไดดำเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ จำนวน 11 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.62 มีผลการดำเนินงาน
อยูในระดับ ดีมาก รายละเอียด ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 ตองปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช 
3.51-4.50 ระดับดี 
4.51-5.00 ระดับดมีาก 

จำนวนตัว
บงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 4 1.2 , 1.3 
(3.46) 

1.4 
(5) 

1.1 
(3.93) 

3.96 ระดับด ี

2 3 2.1 
(5) 

2.3 
(5) 

2.2 
(5) 

5.00 ระดับดีมาก 

3 1 
- 

3.1 
(5) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

4 1 
- 

4.1 
(5) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

5 2 
- 

5.1 ,5.2 
(5) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.97 5.00 4.47 4.62 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 



1.3.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

หนวยงาน วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ยอดนักศึกษาเปนไปตามแผนรับ คําสั่งที่ 18/2563 ลงวันที่29 กันยายน  2563

2.จัดทําแผนประชาสัมพันธเชิงรุก ป 

2564

แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ดําเนินการประชาสัมพันธทั้งใน

ประเทศฯ

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

1. แตงตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทํา

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ

จํานวนตัวชี้วัดบรรลุเปาหมายเพิ่มขึ้น คําสั่งที่ 18/2563 ลงวันที่29 กันยายน  2563 

ปรับปรุงแผนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

2.จัดการประชุมฯ แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ดําเนินการตามแผนฯ

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

1. แตงตั้งอาจารยใหการดูแลนักศึกษา 

2.จัดการประชุมฯ เพื่อติดตามผล

3. มีการมาตรการปองกันโควิด -19

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

1. เกิดจากจํานวนคุรุภํณฑมีจํานวน 1. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

2. ไมมีระบบการยืม-คืนที่มีมาตรฐาน 2.จัดทําแผนอาคารสถานที่ ป 2564

3. ดําเนินการแจงปญหาใหหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ

มีการดําเนินงานสรางและปรับปรุงระบบการยืม

คืนใหมีประสิทธิภาพ

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

1. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

2.จัดทําแผนอาคารสถานที่ ป 2564

3. ดําเนินการแจงปญหาใหหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ

จํานวนบุคลากรนอย จึงมีการโอนยายบุคลากร

มาจากหนวยงานอื่น และรับสมัครบุคลากรเพิ่มขึ้น

4. ติดตามผล

5. สรุปผล

3 9 ปานกลาง ระเบียบ

มหาวิทยาลัย

1. การเปดรับสมัครบุคลากรในตําแหนงที่จําเปน

3.2 การยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และมีประสิทธืภาพสูงสุด

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3

3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาที�ตรง
ตามสมรรถนะที�กําหนด/ตําแหน่ง
งานที�เหมาะสม

1. เกิดจากจํานวนบุคลากรที่มีนอย

การทํางานหลายหนาที่ ทําให

ประสิทธิภาพงานลดลง  เกิดความ

ผิดพลาดในการทํางานสูง

4 4 16 เสี่ยงปานกลาง

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

P 3 3 9 ปานกลาง หัวหนาสํานักงาน3

6 นอย หัวหนาสํานักงาน3 9 ปานกลาง ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. การสรางระบบและแบบฟอรมการยืมคืนอุปกรณ 2

3 3มีมาตราการในการดูแลนักศึกษาและพนักงาน

เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19

9 ปานกลาง หัวหนาสํานักงาน

P

3 3 9 ปานกลาง มาตรการ

ปองกันโควิด

 -19 

กฎระเบียบ

และการ

่

มาตรการปองกันโควิด -19 กฎระเบียบและการ

ปองกันที่มีมาตรฐาน

2.4 โรคระบาด 2.3 สถานการณโควิด-19 มีการแพร

ระบาดอยางตอเนื่อง  ภายในคณะมี

นักศึกษาและอาจารยที่เปนชาวตางชาติ

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก

3



3 9 ปานกลาง จัดทําทบทวน/

จัดทําแผน

ยุทธศาสตร

และ

แผนปฏิบัติการ

  1.2 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุตามเปาหมายที่

กําหนด

 1.2 ผลการปฏิบัติราชการประจําป 

2563 รอบ 12 เดือน พบวา มีตัวชี้วัด

ที่บรรลุเปาหมาย  35 ตัวชี้วัด จาก

ตัวชี้วัดทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด คิดเปน

รอยละ 71.11

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3

1.ดานกลยุทธ

  จํานวนนักศึกษาที่รับใหมไมเปนไปตามแผนการ

รับที่กําหนดไว

9 ปานกลาง ฝายประชาสัมพันธ

1. รายงานผลการดําเนินงานการเดินทาง

ประชาสัมพันธภายในประเทศ

2.จํานวนผูเขาชม Facebook, เซ็บไซต

จัดทําแผน

ประชาสัมพันธ

เชิงรุก

3 33 9 ปานกลาง 1. จํานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/

สาขายังไมเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3

4 นอย ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1. รายงานผลการดําเนินงานการเดินทาง

ประชาสัมพันธภายในประเทศ

2.ดานการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

2 2

15



บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

2.1 นโยบายบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
เพ่ือใหวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีระบบและการดำเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ  รวมท้ังเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดใหหนวยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good 
Governance) วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจงึกำหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดำเนินการท่ีสำคัญของวิทยาลัยนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยครอบคลุมพันธกิจทุกดาน 

2. ผูบริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกระดับตองตระหนัก
ใหความสำคัญและมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแกไข
ปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอยางเหมาะสม
สม่ำเสมอ และตอเนื่องตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเส่ียง และแผนการควบคุมภายใน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพ่ือใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565    เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว จึงไดกำหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสำเร็จ และคา
เปาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย เกณฑที่ใชในการประเมิน 
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1 .1  เพื่ อ ให บุ ค ล า ก ร ข อ ง 
หนวยงานสามารถหาวิธีการ
จั ด ก า ร กั บ ค ว าม เสี่ ย ง เพื่ อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยู
ระดับที่ยอมรับได  

1.1 รอยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

กำหนดข้ึนตอป 

รอยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่ไดรับ
การควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กำหนดข้ึนตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให เกิดความมั่นใจวา
การดำเนิ น งานจะบรรลุ ผล
สำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

2.1 รอยละของงานที่มีการ

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

รอยละ 100 พิจารณาจากจำนวนของงานที่
ดำเนินการควบคุมภายในตาม
งานมาตรฐานที่ มหาวิทยาลัย
กำหนด 
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป 
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตรเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

20 ก.ย.64 

2 วิทยาลัยนิเทศศาสตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ส.ค.64 

3 วิทยาลัยนิเทศศาสตรจัดประชุมคณะการดำเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและความคุมภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก.ย.64 

4 ฝายแผนงานและประกันคุณภาพจัดทำเลมแผนบริหารความเสี่ยง
และความคุมภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565และจัดสง
ใหกองนโยบายและแผนเพ่ือตรวจสอบ 

ก.ย.64-ต.ค.64 

5 กองนโยบายและแผนจัดทำเลมแผนบริหารความเสี่ยงและความ
คุมภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

ต.ค.64 

6 วิทยาลัยนิเทศศาสตรปรับแกไขเลมแผนบริหารความเสี่ยงและ
ความคุมภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามขอสังเกตุ 
ขอเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถามี) 

ต.ค.64 

7 วิทยาลัยนิเทศศาสตรเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและความคุม
ภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตอคณะกรรมการ
บริหาร/อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหนวยงาน/ผุบริหาร
สูงสุด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและจัดสงกับกองนโยบายและแผน 

ต.ค.64 

8 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน  9ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ต.ค.64 

9 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ต.ค.64-ก.ย.65 

10 วิทยาลัยนิเทศศาสตรจัดสงรายงานผลการดำเนินตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและความคุมภายใน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

- รอบ 6 ดือน 
- รอบ 12 เดือน 

31 มี.ค.65 
30 ก.ย.65 

11 นำขอสังเกตุและขอเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและความคุมภายใน  มาปรับปรุง 

ต.ค.65 
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความ
เสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใชในการจัดการความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใชจัดการความเสี่ยง 
ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจติดตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหนำแนวคิดเร่ืองธรร

มาภิบาลที่เก่ียวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปญหาและอุปสรรค
ของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงชี้อันจะนำไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกเปนสวนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห ดังกลาว 

1. ปจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ
วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหาร ความรู ความสามารถของบคุลากร กระบวนการทำงานขอมูล/ระบบสารสนเทศ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ เปนตน 

2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะเศรษฐกิจสังคม
การเมือง กฎหมาย ผูรับบริการ เครือขาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนตน   

ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ เหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กำหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน การกำหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน การรวมมือกับองคกรอิสระทำใหโครงการขาดการ
ยอมรับโครงการไมไดนำไปสูการแกไขการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเปนความ
เสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร การบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชและการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งสงผล
ตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความ
เสี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ไม พ ร อ ม ห รื อ ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ด า น ก า ร เงิ น  ง บ ป ร ะ ม า ณ  
การควบคุมคาใชจาย ระบบสารสนเทศ และดานสถานที่ 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไม
ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ แลวจะตองนำแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลที่เก่ียวของ
ในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง อาท ิ
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4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองประสิทธิผล และการมีสวนรวม 
4.2 ดานการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองประสิทธิภาพ และความโปรงใส 
4.3 ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอเร่ืองนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานทีอ่าจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน แบงออกเปน 3 ดาน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานทีมี ภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดกำหนดเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดไดทั้งเกณฑ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผูบริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับขอมูลที่มีตัวเลขหรือ
จำนวนเงินมาใชในการวิเคราะห สำหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนไดใหกำหนด
เกณฑในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเปนเกณฑเฉพาะในแตละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยไดกำหนดเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กำหนดเกณฑไว  5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอย

มาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

2.3 การประเมิน โอกาสและผลกระทบของความ เสี่ ย ง  เป นการนำความ เสี่ ย งและป จจัย เสี่ ย ง 
แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความ
เสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง

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 ความเสี่ยงนอย 

1 2 3 4 5 ความเสี่ยงนอยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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เหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือ
เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัยวามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพยีงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณความรุนแรงของ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตาม
ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจดัเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลือกความเสี่ยงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำ คัญ จาก โอกาสที่ จ ะ เกิ ดค วาม เสี่ ย ง  (Likelihood) แล ะผลกระท บ ที่ เกิ ด ข้ึ น  (Impact) แล ะขอบ เขต 
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ

ต า งๆ  x ค วาม รุน แรงขอ งเหตุ ก ารณ ต า งๆ  (Likelihood x Impact) ซึ่ งจั ด แบ ง เป น  5  ระดั บ  ส าม ารถแสด ง 
เปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน (5 Quadrant) ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชในการจัดการความเสี่ยง 
การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับได โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำไดหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คือ 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

ความเส่ียงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตองรีบดำเนินการกำจัดความเส่ียงโดยเร็ว 

ความเส่ียงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกำจัดความเส่ียง 

ความเส่ียงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพ่ือใหอยูในระดับความเส่ียงนอย 

ความเส่ียงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

ความเส่ียงนอยมาก 1-2  ไมตองทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16 ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12 ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8 ความเส่ียงนอย 

1 2 3 4  ความเส่ียงนอยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง     
Risk Appetite Boundary 
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3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่
มีอยูในปจจุบันซึ่งไมตองดำเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดำเนินการใดๆ ใหขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการ
ทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตองจัดการใหความ
เสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่
กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง 
เปนตน 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอ่ืน
ได เชน การทำประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล ภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 

เมื่อไดประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดบัทีย่อมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยูแลว แตไมสามารถควบคุม
ความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกำหนดระยะเวลาที่ใชในการดำเนนิการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบในแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได โดยกิจกรรมที่กำหนดตองเปนกิจกรรมที่ยังไมเคยปฏิบัติหรือเปนกิจกรรมที่กำหนด
เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 
การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ข้ันตอนมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหทุกฝายที่

เก่ียวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับ
ผูบริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขาถึง และรับทราบขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร 
คณะทำงาน และบุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การ
ประชุมชี้แจงโดยผูบริหาร หรือการฝกอบรม เปนตน 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละหนวยงานมีการประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไวอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามาตรการในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3 
แผนการบริหารความเส่ียง วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนิเทศศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง 

(3) ความ
เสี่ยง 

(4) 
สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได 

(7)  วิธีการ
จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

(8) กิจกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(9) ระยะ 
เวลา

ดำเนินการ 

(10) ผูกำกับ
ดูแล/ 

ผูรับผิดชอบ 

1.
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กา
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กษ
าฯ
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ัย 
ฯ
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กา
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ิชา
กา

ร
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งศิ
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1.ดานกลยุทธ 

/ 1.1 จำนวน
นักศึกษาที่
รับใหมไม
เปนไปตาม
แผนการรับ
ที่กำหนดไว 

1. จำนวน
รับนักศึกษา
ในบาง
คณะ/สาขา
ไมเปนไป
ตาม
เปาหมายที่
กำหนด   

5 3 15 ความ
เส่ียงสูง 

2 2 4 นอย จัดทำแผน
ประชาสัมพันธ
เชิงรุก 

1. ต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ต.ค.64-
มิ.ย.65 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

2.จัดทำแผนประชาสัมพันธ
เชิงรุก ป 2564 
3. ดำเนนิการ
ประชาสัมพันธทั้งใน
ประเทศฯ 
4. ติดตามผล

5. สรุปผล
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง 

(3) ความ
เสี่ยง 

(4) 
สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได 

(7)  วิธีการ
จัดการกับ 
ความเสี่ยง 

(8) กิจกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(9) ระยะ 
เวลา

ดำเนินการ 

(10) ผูกำกับ
ดูแล/ 

ผูรับผิดชอบ 

1.
ให

กา
รศึ

กษ
าฯ

2)
ว ิจ

ัย 
ฯ

3)
บริ

กา
รว

ิชา
กา

ร
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ทำ

นุบ
ำรุ

งศิ
ลป
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5)
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/ 1.2 ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ 
ไมบรรลุ
ตาม
เปาหมายที ่
กำหนด 

 1.2 ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ 
ประจำปไม
เปนไปตาม 
เปาหมาย 

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

2 2 4 นอย จัดทำทบทวน/
จัดทำแผน

ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ 

1.แตงต้ังคณะกรรมการ
ทบทวน/จัดทำแผน
ยุทธศาสตรและแผน 
ปฏิบัติการฯ 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 
2.จัดการประชุมฯ 

3. ดำเนินการตามแผนฯ

4. ติดตามผล

5. สรุปผล
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง (3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได (7) 
วิธีการจัดการ
กับความเสีย่ง 

(8)  
กิจกรรมการจัดการความ

เสี่ยง 

(9) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(10) 
ผูกำกับดูแล/
ผูรับผิดชอบ 

1.
ให

กา
รศึ

กษ
าฯ

2)
ว ิจ

ัย 
ฯ

3)
บร

ิกา
รว

ชิา
กา

ร
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ทำ

นุบ
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งุศิ
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2.ดานการปฏิบตัิงาน 

/ 2.3 
โรคระบาด 

2.3 
สถานการณ
โควิด-19 มี
การแพร
ระบาดอยาง
ตอเนื่อง  

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

2 2 4 นอย มาตรการปองกัน
โควิด -19 
กฎระเบียบและ
การปองกันที่มี
มาตรฐาน 

1. แตงต้ังอาจารยใหการ
ดูแลนักศึกษา เฝาระวัง 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

2.จัดการประชุมฯ เพื่อ
ติดตามผล 
3. มีการมาตรการปองกัน
โควิด -19 กฎระเบยีบและ
การปองกันที่มีมาตรฐาน 
4. ติดตามผล

5. สรุปผล
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บทท่ี 4  
แผนการควบคุมภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

1.งานธุรการและสารบรรณ

วัตถุประสงค เพ่ือใหการออกเลขรับ -  สงเอกสาร 
การราง การพิมพท่ีถูกตองครบถวน รวดเร็ว 
รวมท้ังจัดเก็บเปนไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 

1.ลงทะเบียนรบั-สงเอกสาร
2.รับเรื่อง / เอกสารจากนักศึกษา
3.การตรวจสอบเอกสาร
4.การราง-พิมพ โตตอบหนังสือ
5.การคนหา ติดตามเอกสารระหวางดำเนินการ
6.การคัดแยกเอกสาร
7.การรับจองหอง
8.การจัดประชุม
9.การสรางเสนทางระบบ e-office

ต.ค. 64 – ก.ย.65 ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 
1.ดานการดำเนินิ  งาน (O)

2.ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ (C) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

2. งานประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี  

   

1.การประกาศขาวสาร
2.การเขียนขาวประชาสัมพันธ
3. การประชาสัมพันธรับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก
4.การถายรูปกิจกรรม
5. การออกบูทประชาสัมพันธ
6.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ
7.การตอบคำถามเบื้องตนผูมาติดตอ
8.การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
9.การวางแผนประชาสัมพันธ

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป  ของหนวยงาน  

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 
ดานการดำเนนิิ  งาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

3. งานบุคลากร

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี 
เหมาะสม 

1.การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

2.การประเมินการปฏิบัติงาน

3.การสรรหาบุคลากร (งบประมาณรายได)

4. การจัดทำหนังสือรับรอง

5. การลงเวลาปฏิบัติงาน

6. การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย

7.การจดัทำสั่งเดินทางไปราชการ

8.การพิจารณาความดคีวามชอบ (ขาราชการในสังกัดคณะ)...

9. การพัฒนาบุคลากร

10.การสรรหาบุคลากร

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

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 

การดำเนนิ  งาน (O)  
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

4. งานอบรมและพัฒนา

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี 
เหมาะสม 

1. สำรวจความตองการ/ความจำเปนในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริหารงานท่ัวไป  

2. นำความตอง/ความจำเปนนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

และไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 3. สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด

การดำเนนิ  งาน (O) 4. ติดตามการนำความรูไปใชประโยชนของบคุลากรภายในหนวยงาน

อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

5. รายงานผลการนำรูไปใชประโยชนของบุคลากรใหมหาวิทยาลัยทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครัง้ 

6. คียรายละเอียดขอมูลการฝกอบรมของบุคลากรลงระบบERP เพ่ือประกอบการ
เมินผลการปฏิบัติราชการประจำป  
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

5. งานอาคารสถานท่ี

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี 
เหมาะสม 

1.การแจงซอมขอมูลออนไลน
2.การจัดทำทะเบียนประวัติซอมบำรุง
3.การจัดการระบบวงจรปด
4.การตรวจสอบซอมบำรุง
5.การข้ึนทะเบียนวัสดุอุปกรณสาธารณูปโภค
6. การควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา

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

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 

การดำเนนิ  งาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

6. งานยานพาหนะ

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนา 
ท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี กำหนด/ตำแหนงงานท่ี 
เหมาะสม  

1. การควบคุมทะเบียนการใชรถ/ งานตอทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต 
2. การจัดทำสถิติซอมยานพาหนะ
3. การบริการจัดทำบัตรจอดรถ
4. การตรวจสอบการใชพลังงานเชื้อเพลิง

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

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 

การดำเนนิ  งาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

7. งานโสตทัศนูปกรณ

วัตถุประสงค ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน
โสตทัศนูปกรณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  

1. การบริการการเรียนการสอน
2. การจองหองประชุม
3. การถายภาพ/ วีดีโอ/ ตัดตอ/กราฟฟก
4. การซอมบำรุงฮารดแวร/ซอฟแวร/ ดูแลอุปกรณ
5. การติดตั้งอุปกรณใหม
6. การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป   

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 

การดำเนนิ  งาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน  

1.การเพ่ิมขอมูลขาวสารเว็บไซต
2.งานระบบเครือขาย
3.การจองหองประชุม
4.ซอมบำรุงฮารดแวร ซอฟแวร ดูและอุปกรณ
5.การติดตั้งอุปกรณใหม
6.การถายภาพ-วิดีโอ-ตอตอ-กราฟฟก
7.การประชาสัมพันธบนเว็บไซต
8.การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
9.การจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย
10. งานจัดอบรม/สอบ ICT

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป   

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน 

การดำเนนิ  งาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ  ผูรับผิดชอบ 

9. งานการเงิน – งานบัญชี

วัตถุประสงค เพ่ือใหการเบิกจาย 
ถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย   
- ระเบียบกระทรวงการคลัง   
- ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยราช 
ภฏัสวนสุนันทา 

1.การจัดทำเงินเดือน
2.การจัดทำสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
3.การตรวจสอบการคืนเงินยืม
4.การเบิกจายท่ัวไป
5.การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายจัดซ้ือจัดจาง/ เบิกจายท่ัวไป
6.การเบิกจายตอบแทนคาสอน/ คาสอนเกิน 12 คาบ
7.การเบิกจายคาตอบแทนลวงเวลา OT
8. การเบิกจายเงินตามโครงการ
9. การจัดทำโครงการ
10. การจัดทำบันทึกขอความ
11.การรับจายเช็ค/เงินสด
12.การออกใบเสร็จพรอมรับเงิน และนำสงเงินกองคลัง
13. การควบคุมการเบิกจายของโครงการ
14.การจัดทำงบกำไรขาดทุนของหนวยงานและสาขา ประจำเดือนและประจำภาค

เรียน 
15.การจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษาของสาขาวิชา ประจำเดือน

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
1.ดานการรายงาน ©
2.ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ © 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

10. งานพสั ดุ

วัตถุประสงค เพ่ือใหการจัดหาพัสดุ- 
การจัดซ้ือจัดจางเป็นไปตามระเบียบ 
งานพัสดุ 

1.การจัดหาพัสดุ/จัดซ้ือจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
2.การควบคุมวัสดุ
3.การออกเลขครุภัณฑ
4. การจำหนายพัสดุ
5.การจัดทำรายงานพัสดุคงเหลือประจำป 
6.การข้ึนทะเบียนผูขาย
7.การจัดทำแผนจัดซ้ือครุภัณฑประจำป
8.การจัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ
9.การตรวจสอบสัญญาเชารถ/สัญญาจาง
10.การประชุมงานกอสราง/ปรับปรุง

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายคลังและพัสดุ  

 วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน 
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ © 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

11. งานวเิ คราะหแผนงานและงบประมาณ

วัตถุประสงค เพ่ือใหมีงบประมาณใชใน
การบริหารจัดการหนวยงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายในดาน
การดำเนินงาน (O) 

1.การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำป – งบประมาณแผนดิน
2.การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำป – งบประมาณนอกงบประมาณ

รายได 
3.การจัดทำประมาณการรายรับงบประมาณประจำป
4.การรายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ไตรมาส/ป
5.การจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน
6.การควบคุมติดตามการใชจายงบประมาณ
7.การจัดทำแผน/บริหารความเสี่ยง
8.การจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
9.การรายงานการควบคุมภายใน
10.การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจำเดือน
11.การจัดทำรายงานการคำนวณตนทุนตอหนวย
12.การจัดทำรายงานความคุมคา
13. การจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปงบประมาณ

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ  
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

12. การพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.การประชุมชี้แจง/ติดตาม งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ
2.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน/บุคคล
3.การจัดทำคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน (ถามี)
4.การติดตาม ทบทวน ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
5.การรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติราชการประจำเดือนผานระบบ

ติดตาม/ประเมินผล 
6.การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ  

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว

เสร็จ   ผูรับผิดชอบ 

13. งานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค เพ่ือใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงานสอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ( C ) 

1.การประชุมชี้แจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ
2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement)
3.การจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจำปการศึกษา
4.การจัดทำคูมือเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะของหนวยงาน (ถามี)
5.การจัดทำเลมรายงานการประเมินตนเอง SAR
6.การบันทึกขอมูลลงระบบ CHE QA online
7.การรับตรวจการประเมินประจำป/ระดับสาขา/ระดับคณะ
8.การรายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
9.การจัดการความรู (KM)

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ  
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

14. งานกจิการนักศึกษา

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
2.การจัดการเลือกตั้งและแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
3.การจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธของกิจกรรม
4.การสอดสองดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา

(ไมรวมแตงตั้งคณะกรรมการสอบ)
5.การจัดทำหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา/ความประพฤติ (กิจการ

นักศึกษา) 
6.การใหบริการยาสามัญประจำบาน และ(กรณีออกนอกสถานท่ี)
7.การบริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ (อนุมัติ/ไมอนุมัติ)
8.การจัดทำแบบสำรวจความตองการและความพึงพอใจในการใหบริการ

ของฝายกิจการนักศึกษา 
9.การจัดทำคูมือนักศึกษา
10.การบริการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณฝายกิจการนักศึกษา
11. การจดัทำแผนกิจกรรมประจำป
12. การจัดทำฐานขอมูลศิษยเกา

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายกิจการนักศึกษา  

วัตถุประสงคของการควบคมุดาน 
การดำเนินงาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค 
กิจกรรมการควบคุม 

ระยะเวลาแลว 
เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

15. งานบริหารและสวัสดิภาพ

วัตถุประสงค เพ่ีอใหการดำเนินการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคมุดาน 
การดำเนินงาน (O) 

1.การขออนุมัติหนวยกิจกรรมของนักศึกษา
2.การขอผอนผันการเกณฑทหารของนักศึกษา

 3.การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายกิจการนักศึกษา  
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กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

16. งานแนะแนวและทุนการศึกษา

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

1. วิเคราะห พิจารณา กลั่นกรอง รับเร่ืองทุนการศึกษาภายใน/ภายนอก ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายกิจการนักศึกษา 
2. ติดประกาศประชาสัมพันธการรับทุน

3. เวียนหนังสือในระบบ e-office ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบ
4. รวบรวมรายช่ือผูขอรับทุน

5. ทำบนัทึกเชิญคณะกรรมการคัดเลือกประชุม

6. จัดเตรียมหองประชุม และอุปกรณ ดำเนินการประชุม ทำรายงานการ
ประชุม 
7. จัดทำประกาศรายช่ือผูไดรบั ทุน

8. ติดตอประสานงานนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา 
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งาน/วัตถุประสงค   กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา
แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

17. งานศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถปุระสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

1. การจดัโครงการตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำบันทึกเสนออนุมัติ
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

ฝายกิจการ 
2. รางและจัดพิมพเอกสาร/บันทึกขอความตางๆท่ีเก่ียวของของโครงการ/ข้ันตอน นักศึกษา  
การยืมเงิน/คำสัง่/หนังสือเชิญวิทยากร 

3. จัดพิมพบัญชีรายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

4. ติดตอประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของ

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

6. ประชาสัมพันธการจัดโครงการ
7. จัดเตรียมความพรอมโครงการกอนวันท่ีดำเนินกิจกรรม (สถานท่ี/วัสดุอุปกรณ/

อาหาร/อาหารวาง/อ่ืนๆ) 

* กรณีจัดกิจกรรมภายในใชเวลา 1 วัน

* กรณีจัดกิจกรรมภายนอกใชเวลา 2 วัน

8. ดำเนินกิจกรรโครงการ

9. รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของในการเบิกจายงบประมาณแตละโครงการ

10. บันทึกขอมูลแบบประเมินโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะห 

11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม จัดรายงานผลโครงการ
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

18. งานผลิตผลงานวิจัย

วัตถุประสงค เพ่ือใหผลงานอาจารยและ
การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไว 
วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
 ดานการดำเนินงาน (O) 

1.การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
2.การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารยสงสถาบันวิจัย
3. แจงกำหนดการสงผลงานวิจัยของอาจารย (ระบบe-office/ติดประกาศ/

Facebook) 
4. จัดทำบัญชีรายช่ือรับ-สง ผลงานวิจัย
5. รับ - สง ผลงานวิจัย/ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน
6. ตรวจสอบขอมูลผานระบบวิจัยงานไลน : ฉบับ/ยืนยันผล
7. ตรวจสอบผลงานวิจัยตนฉบับ/สรุปขอมูลผลงานวิจัยทีสงเขามายังระบบวิจัย

ออนไลนตามแบบฟอรมสถาบันวิจัย
8. ทำบันทึกขอความนำสงสถาบันวิจัยเสนอผานระบบ e-office
9. ออกเลขนำสงผานสมุดทะเบียนรับ-สง จัดเรียง/เขาแฟม/นำผลงานวิจัยตนฉบับ
สงสถาบันวิจัย 

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและ
บริการบริการ 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

19. งานเผยแพรผลงานวิจัย

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินงานของ
หนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
 ดานการดำเนินงาน (O) 

1. จัดประชุมผูบริหารหนวยงานและขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการ
 

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและบริการ
บริการ มหาวิทยาลัยโดยกำหนดช่ือการประชุม ระยะเวลา สถานท่ี รูปแบบการ

ประชุมและงบประมาณ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการฯ

3. จัดทำรางรายการประชุมคณะกรรมการฯ พรอมรายละเอียด

4. หาเจาภาพรวม (ถามี) โดยติดตอประสานงานเจาภาพรวมและทำหนังสือเชิญ

5. จัดทำงบประมาณคาใชจายตางๆ โดยพิจารณางบประมาณทีมหาวิทยาลัย
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

20. งานผลิตวารสารวิชาการ

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. การผลติวารสารวชิาการ รับแจงรายการประชาสัมพันธวารสารบนเว็บไซต
 

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและบริการ
 2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตกแตงภาพ ออกแบบกราฟิกและนำขอมูล วิชาการ  

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

ข้ึนประชาสัมพันธบนเว็บไซตคณะ 

3. ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและการแสดงผลของขอมูลบนหนาเว็บไซต

4. รายงานผลการอัพเดทขอมูลไปยังผูท่ีมอบหมายงาน

21. งานบริการวิชาการแกสังคม

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถปุระสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 

1. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชน  ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและบริการ
 2.การประชุมชี้แจงความตองการของชุมชน วิชาการ 

3.การจัดตัง้คณะกรรมการบริการวิชาการ

4.การลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ



46 

งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

22. งานจัดอับดับมหาวิทยาลัย U-Rank

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.การจัดประชุมแบงตัวชี้วัดตามเกณฑ
2.การติดตามผลการดำเนินงาน
3.การลงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมบนเว็บไซต
4.การจัดทำฐานขอมูลศิษยเกา
5.การจัดทำคลังขอมูล มคอ.
6.การจัดทำฐานขอมูลทำเนียบนักศึกษาปจจุบัน
7.การจัดทำฐานขอมูลหนวยงานท่ีนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและบริการ
 วิชาการ  

วัตถุประสงคของการควบคมุดาน 
การดำเนินงาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

23. งานบริการวิชาการ

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. จัดทำแผนงานโครงการเพ่ิมองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน  ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและบริการ
 2. เขียนโครงการเพ่ิมองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน วิชาการ  

วัตถุประสงคของการควบคุมดาน 
การดำเนินงาน (O) 

3. จัดทำบันทึกขอความ/สแกนเอกสาร/เสนอลงนามผานระบบe-office
4. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน(ประสานขอรายช่ือ/จัดพิมพ/

 ลงนาม) 

5. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6. ดำเนินโครงการองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน
7. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผูบริหารและสวนงานท่ีเก่ียวของ
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

24. งานจัดหารายได

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดำเนินการมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. จัดทำแผนงานโครงการเพ่ิมองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน  ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายวิจัยและบริการ
 2. เขียนโครงการเพ่ิมองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน วิชาการ  

วัตถุประสงคของการควบคมุดาน 
การดำเนินงาน (O) 

3. จัดทำบันทึกขอความ/สแกนเอกสาร/เสนอลงนามผานระบบe-office
4. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน(ประสานขอรายช่ือ/จัดพิมพ/

 ลงนาม) 

5. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6. ดำเนินโครงการองคความรูในศูนยการเรียนรูชุมชน
7. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผูบริหารและสวนงานท่ีเก่ียวของ
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

25. งานบริหารงานท่ัวไป

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.การจัดทำปฏิทินวิชาการ
2.การขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการสอน
3.การจัดคำสั่งแตงตั้งอาจารย/คณาจารยประจำ/ท่ีปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร
4.การขอเสนอศักยภาพอาจารยพิเศษ
5.การจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ
6.การจัดทำแผนงานงบประมาณฝายวิชาการ
7.การจัดทำคูมืออาจารยพิเศษ
8.การควบคุมตารางการใชหองเรียน
9.การจัดโครงการ/เบิกจาย/สรุปของฝายวิชาการ
10.การจัดทำใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารยพิเศษ/หรือเกินภาระงาน/ภาคพิเศษ
11.การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ/ประชุมท่ัวไปฝายวิชาการ
12.การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
13.การจัดทำประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
14.การจัดทำประกาศขยายเวลาใหนักศึกษา

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริการ 
การศึกษา  

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

26. งานหลักสูตรและการสอน

วัตถุประสงค เพ่ือใหหลักสูตรเปนไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและไดรับ 
การรับรองจากสำนกังานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน  
ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ( C ) 

1.การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7
2.การจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
3.การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต
4.การเปลี่ยนรหัสรายวิชา
5.การยายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณียายออก)
6.การขอเรียนสมทบตางมหาวิทยาลัย
7.การพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร
8.การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร
9.การจัดทำตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนข้ึนไป
10.การขอเปดรายวิชา

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริการ 
การศึกษา  
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

27. งานทะเบียนและประมวลผล

วัตถุประสงค เพ่ือใหการทำงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.การเก็บรวบรวมคาระดับคะแนน
2.การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา
3.การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลาชา
4.การสงเกรดผานระบบ Internet
5.การสงแกคาระดับคะแนน I และการขอสงระดับคะแนนลาชา
6.การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชำระคาลงทะเบียน

ลาชา 
7.การขอแกไขผลการเรียน
8.การสงคาระดับคะแนนผานระบบออนไลนลาชา
9.การสรุปคะแนนประเมินอาจารยท้ังสาขา/คณะ
10.การจัดทำซองอาจารยท่ีปรึกษา

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริการ 
การศึกษา 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O) 



งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

28. งานการรับเขาศึกษาตอ

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริการ 
การศึกษา 

วัตถุประสงค เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอให
เปนไปตามระบบ TCAS และแผนการรับนักศึกษาท่ี
กำหนดไว 
วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 
ดานการดำเนินงาน (O)  

1.การรับสมัครนักศึกษา
2.การจัดสอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ
3.การจดัทำแผนรับนักศึกษาประจำป
4.การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร
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งาน/วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแลว 

เสร็จ ผูรับผิดชอบ 

29.งานเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

วัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความ 

เขาใจกอนการฝกงานจริงเพ่ือใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสำหรับนักศึกษา 

1.การจัดทำหนังสืออนุเคราะห/หนังสือสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
2.การจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหวางนิเทศ/ปจฉิมนิเทศฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
3.การจัดทำฐานขอมูลสรุปการฝกประสบการณ
4.การจัดทำคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ

 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ฝายบริการ 
การศึกษา 

วัตถุประสงคของการควบคมุภายใน 

ดานการดำเนินงาน (O) 
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ภาคผ
 

นวก ก 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการแผนปฏิบัติการดานตางๆ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ข รายงานการประชุม 



64 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตรและผานระบบออนไลน Google Meet 

.............................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  :   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี๑/๒๕๖๔ 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน 
๓.๒ การจัดทำนโยบายการใชหองสตูดิโอและการจัดการอุปกรณโสต  
๓.๓ การทำความรวมมือในประเทศและตางประเทศ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑ รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนนัทา วิทยาเขตนครปฐม 
๔.๒ การจัดซ้ือครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.๓ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใชเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู (KM) 
๖.๓ การสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใชงบประมาณ 
๖.๔ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการขอรองเรียน  ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 

และคำชมเชย 
ผูเขารวมประชุม 
๑.ผูชวยศาสตราจารยกัญภัส อูตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร 
๒.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวพิาสน พิชัยชาญณรงค รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
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๓.ผูชวยศาสตราจารยวิชชา สนัทนาประสิทธิ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ 
๔.อาจารย ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 
๕.ผูชวยศาสตราจารยธนิต  พฤกธรา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
๖.อาจารย ดร.บัญยง  พูลทรัพย  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๗.นายเอกนรินทร ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน 
๘.นางสาวธิดารัตน  โชคนาคะวโร  นักวิชาการศึกษา 
๙.นางสาวชนพร ศรนุวัตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
๑๐.วาท่ี ร.ต.นฤชา นราผอง นักวิชาการศึกษา 

ผูไมมาประชุม 
      ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓๐ น. 

ประธานท่ีประชุม  ผูชวยศาสตราจารยกัญภัส  อูตะเภา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร

ระเบียบวาระท่ี  ๑ : ประธานแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑ รายงานตวัชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และ 
ดำเนินการเรงติดตามในรอบ ๑๒ เดือนท่ีคาดวาจะบรรล ุ

๓.๒ การจัดทำนโยบายการใชหองสตูดิโอและการจัดการอุปกรณโสต 
การจัดทำนโยบายการใชหองสตูดิโอและการจัดการอุปกรณโสต จะดำเนินการ 

ปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการของวิทยาลัยท่ีการจัดการเรียนการสอนมีจำนวน ๓ ท่ี  
ประกอบดวย ๑.อาคารเรียนท่ีคณะวิทยาการจัดการใชหองฝายแผนงานและประกันคุณภาพเปนหอง One 
Stop Service ในการติดตอประสานงาน ๒.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ หองปฏิบัติการ ๓. วิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยา
เขตนครปฐม  

๓.๓ การทำความรวมมือในประเทศและตางประเทศ 
วิทยาลัยมอบหมายใหรองคณบดีท่ีเก่ียวของดำเนนการการทำความรวมมือใน

ประเทศและตางประเทศโดยอางอิงขอมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัย
นิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับ
พันธกิจมหาลัย 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑ รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนนัทา วิทยาเขตนครปฐม 
นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบรายงาน 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขตนครปฐม ดังเอกสารแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
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๔.๒ การจัดซ้ือครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบการจัดซ้ือ 

ครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใหสำหรับจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรายการดังท่ีแจง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๓ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 ตามท่ี วิทยาลัยนิ เทศศาสตร ไดดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เปนท่ีเรียบรอยแลว นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.ดานกลยุทธ   
๑.๑ จำนวนนักศึกษาท่ีรับใหมไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกำหนดไว ระดับความเสี่ยง ปาน 

กลาง  ๙ คะแนน 
๑.๒ ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด ระดับความเสี่ยง นอย ๔ คะแนน 
๒.ดานการปฏิบัติงาน 
๒.๑ โรคระบาด ระดับความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 
๒.๒ การยืม-คืนอุปกรณตรงตามความตองการของผูใชบริการ และมีประสิทธภิาพสูงสุด     
      ระดับความเสี่ยง นอย ๖ คะแนน 
๓. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
๓.๑ บุคลากรไดรับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะท่ีกำหนด/ตำแหนงงานท่ีเหมาะสม ระดับ 

ความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 
จากผลการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงในประงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ซ่ึงวิทยาลัย ฯ มีความ

เสี่ยงในระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง คือจำนวนนักศึกษาท่ีรับใหมไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกำหนดไว ซ่ึง
มีผลระดับคะแนน ๙ ระดับความเสี่ยงปาน เนื่องมาจากผลกระทบมาจากภายนอกสกานณการแพรขอโรค
ระบาดท่ีไมสามารถควบคุมได จะทำใหสาขาวิชาตางๆ มีความเสี่ยงท่ีนักศึกษาจะไมเปนไปตามแผน จึง
จำเปนตองนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑ การพิจารณาการใชเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    วิทยาลัยนิเทศศาสตร ไดจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และคำขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บันทึกขอมูลเขาระบบ และจะ
ดำเนินการเสนอแผนตอท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตรเพ่ือพิจารณาในเดือนกันยายน
๒๕๖๔ นี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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      การชี้แจงการแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการมอบหมายผูเก่ียวของดำเนินการจัดการประชุมถายทอดตัวชี้วัดและ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร จำนวน ๕๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรจึงกำหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

         และสังคมอยางยั่งยืน จำนวน๑๔ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

จำนวน ๙ ตัวชี้วัด 

นอกจากนี้วิทยาลัยไดมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทำเลมแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการจัดทำ
แผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวางหนวยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน ๑๘ แผนปฏิบัติ
การ ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 
๒. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๓. แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย 
๔. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย 
๕. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 
๖. แผนปฏิบัติการดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได 
๘. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๙. แผนพัฒนาบุคลากร 
๑๐. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๑. แผนกลยุทธทางการเงิน 
๑๒. แผนการจัดการความรู 
๑๓. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑๔. แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง 
๑๕. แผนปฏิบัติการดานการปรับปรงุภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
๑๖. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 
๑๗. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๘. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมายผูท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัติการแตละแผนประกอบดวย แผนพัฒนา 
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สาขาวิชาสูเอตทัคคะ แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อน
ความสัมพันธกับเครือขาย  แผนปฏิบัติการดานการวิจัย  แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ  แผนปฏิบัติ
การดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได แผนปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธทางการเงิน 
แผนการจัดการความรู  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง 
แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก และ
แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหดำเนินการทบทวนและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยนิเทศศาสตรสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 
2565  ตอไป 

๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู (KM) 
      นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบ 

รายงานไดมอบหมายบุคลการท่ีเก่ียวของจัดทำแผนและรายงานกองนโยบายและแผนงานทราบ 
๖.๓ การสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใชงบประมาณ 
การมอบหมายและการดำเนินการสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช 

งบประมาณโดยอางอิงขอมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร จำนวน ๔๙ ตัวชี้วัด 

๖.๔ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการขอรองเรียน  ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 
และคำชมเชย 

นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบ 
รายงานไดมอบหมายบุคลการท่ีเก่ียวของจัดทำแผนและรายงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดีทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายผูเก่ียวของดำเนินการตอไป 

ปดประชุม   เวลา ๑๖.๐๐  น. 

(นางสาวธิดารัตน    โชคนาคะวโร) 
         นักวชิาการศึกษา 
    ผูจดรายงานการประชุม 

(นายเอกนรินทร   ปยะปญญามงคล) 
        รักษาราชการแทน 

 หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร 
     ผูตรวจทาน       



74 

ภาพกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดานตางๆ 

ประจำปงบประมาณ 2565

ภาพการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
 ครั้งท่ี 2/2564 วนัศุกรท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตรและผานระบบออนไลน Google Meet 
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ภาคผนวก ค  
บัญชปีจจัยและเกณฑการประเมินความเสี่ยง
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มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกๆ ปการศึกษา สูงมาก 5 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 

21 ขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 2 ปการศึกษา สูง 4 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 

16- 20

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 3 ปการศึกษา ปานกลาง 3 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 

11-15

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 4 ปการศึกษา นอย 2 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 

6-10

นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 5 ปการศึกษา นอยมาก 1 รายได (คาธรรมเนียมนักศึกษา) ไมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 5

 ลงมา

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ 21 ขึ้นไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  3 - 5 นอย 2 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ 6-10 นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  1 - 2 

หรือไมเกิดขึ้นเลย

นอยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมาย รอยละ 5 ลงมา นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  1 สูงมาก 5 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 2 ขอ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 สูง 4 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 3 ขอ

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  6 ปานกลาง 3 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 4 ขอ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  9 นอย 2 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 5 ขอ

นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  12 นอยมาก 1 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการครบทั้ง 6 ขอ

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  1 สูงมาก 5 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 1 ขอ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 สูง 4 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 2 ขอ

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  6 ปานกลาง 3 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 3 ขอ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  9 นอย 2 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการมากกวาหรือเทากับ 4 ขอ

นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  12 นอยมาก 1 มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาดานการ

บริการวิชาการครบทั้ง 5 ขอ

นอยมาก 1

หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานจัดการศึกษา

ทุกหนวย

ทุกหนวยงาน

หนวยงานจัดการศึกษา9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 กองนโยบายและแผน

 1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการดําเนินงานดาน

บริการวิชาการ

การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล 3 3

1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการกําหนดยุทธศาสตร

1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในดานตางๆ ไดแก

ดานความมั่นคง ดานการสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจําป 2564 รอบ 11 เดือน 

พบวา มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 36 ตัวชี้วัด 

จากตัวชี้วัดทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.80

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

ความ

เสี่ยงสูง

กองบริการการศึกษา

 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด

1. นโยบายของผูบริหาร มีการเปลี่ยนแปลง

2. การกําหนดคาเปาหมายที่สูงเกินกวาความสามารถ

ของหนวยงาน

3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหไมสามารถ

ดําเนินงานได

4.เกิดวิกฤต อาทิเชน โรคระบาด  ชุมนุมประทวง 

เศรษฐกิจ สงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานได

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจําป 2564 รอบ 11 เดือน 

พบวา มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 36 ตัวชี้วัด 

จากตัวชี้วัดทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.80

3 4 12 ความ

เสี่ยงสูง

กองนโยบายและแผน

1.ดานกลยุทธ

 1.1 จํานวนนักศึกษาที่รับใหมไมเปนไป

ตามแผนการรับที่กําหนดไว

1. จํานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไมเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด 

2. แนวโนมจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยลดลง ทําใหอัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัย

เรียนลดลง และมีอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)

3.หลักสูตรยังไมตองตามความตองการของผูเรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพมากพอ

ทําใหการเขาถึงขอมูลไมครบมีผลตอการตัดสินใจ

5. นักศึกษาที่ผานการรับเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากไดรับ

การคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกวา

6.สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศมีการ

แขงขันกันมากขึ้น (T:61)

5 3 15

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

หนวยงาน (1) ........

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินกอนควบคุม 

หนวยงาน
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มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  1 สูงมาก 5 ไมมีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  3 สูง 4 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได นอยกวาหรือ

เทากับ 1 เรื่อง

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  6 ปานกลาง 3 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได มากกวาหรือ

เทากับ 3 เรื่อง

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  9 นอย 2 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย มากกวาหรือ

เทากับ 5 เรื่อง

นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12 นอยมาก 1 มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย มากกวาหรือ

เทากับ 7 เรื่อง

นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  12 สูงมาก 5 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผน มากกวารอยละ 5

 ขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  9 - 11 สูง 4 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผน รอยละ 5 สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  6 - 8 ปานกลาง 3 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผน รอยละ 3 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5 นอย 2 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผน รอยละ 2 นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม

เกิดขึ้นเลย

นอยมาก 1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการไมเปนไปตามแผน รอยละ 1 นอยมาก 1

มีรายงานพบผูติดเชื้อที่เปนบุคลากร/ สูงมาก 5 มีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคและสั่งปดหนวยงาน/มหาวิทยาลัย สูงมาก 5

มีรายงานพบผูติดเชื้อที่เปนบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู

ติดเชื้อคนแรก

สูง 4 มีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคและสั่งปดหนวยงาน/มหาวิทยาลัย   

3 วัน และมีการจัดหาวัคซีนใหแกบุคลากร/นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

สูง 4

มีรายงานพบผูติดเชื้อที่เปนบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู

ติดเชื้อคนแรก

ปานกลาง 3 มีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคและสั่งปดหนวยงาน/มหาวิทยาลัย   

2 วัน และมีการจัดหาวัคซีนใหแกบุคลากร/นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีรายงานพบผูติดเชื้อที่เปนบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู

ติดเชื้อคนแรก

นอย 2 มีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคและสั่งปดหนวยงาน/มหาวิทยาลัย    

1 วัน และมีการจัดหาวัคซีนใหแกบุคลากร/นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

นอย 2

มีรายงานพบผูติดเชื้อที่เปนบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู

ติดเชื้อคนแรก

นอยมาก 1 มีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคพื้นที่โดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีน

ใหแกบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

นอยมาก 1

ไมสามารถเปดพิพิธภัณฑระยะเวลา1- 

2 เดือน

สูงมาก 5 จํานวนผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนนอย

กวา 15,000 คน

สูงมาก 5

ไมสามารถเปดพิพิธภัณฑระยะเวลา 

2-3เดือน

สูง 4 จํานวนผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนระหวาง

 15,000-15,999 คน

สูง 4

ไมสามารถเปดพิพิธภัณฑระยะเวลา

เดือน3-4

ปานกลาง 3 จํานวนผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนระหวาง

 16,000-16,999 คน

ปานกลาง 3

ไมสามารถเปดพิพิธภัณฑระยะเวลา 

4-5 เดือน

นอย 2 จํานวนผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนนอย

กวา 17,000-17,999 คน

นอย 2

ไมสามารถเปดพิพิธภัณฑใหบริการได

มากกวา6 เดือนขึ้นไป

นอยมาก 1 จํานวนผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนเทากับ

หรือมากกวาคาเปาหมาย 18,000 คน

นอยมาก 1

กองพัฒนานักศึกษา

ทุกหนวยงาน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานจัดการศึกษา

สถานการณโรคระบาด COVID-19 สงผลใหไมสามารถ

เปดใหพิพิธภัณฑใหบริการได

0 ความ

เสี่ยง

นอยมาก

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2.4 จํานวนผูเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

ดานศิลปวัฒนธรรมลดนอยลง 

(>เปาหมาย 18,000 คน)

มีการแพรระบาด มาจากพฤติกรรมความเสี่ยง ไมปฏิบัติ

ตัวตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู

รวมกลุมกันหลายคน อยูในสถานที่ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ 

และพบวามีรายงานพบผูติดเชื้อเปนบุคลากร/นักศึกษา

ของมหาวิทยาลย

3 4 12 ความ

เสี่ยงสูง

กองกลาง2.3 โรคระบาด

1. นักศึกษาไมสามารถรวมตัวเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม

ไดเนื่องจากสถานการณดานการแพรกระจายของโรค

ระบาด

2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีขอจํากัดในการใช

พื้นที่ จํานวนคนเขารวม เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของและการเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณปจจุบัน 

3. การดําเนินการจัดกิจกรรมไมเปนไปตามที่กําหนดไวใน

แผนฯ เกิความลาชา มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาใน

การดําเนินงาน  

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองพัฒนานักศึกษา  2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม

เปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด

1. อาจารยไมไดดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ

2. ความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือขาย

หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีนอย

3. การใหความสําคัญและประสิทธิภาพการทํางานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมของอาจารยยังมีนอย

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.ดานการปฏิบัติงาน

 2.1 การนํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยมี

นอย

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

หนวยงาน (1) ........

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินกอนควบคุม 

หนวยงาน
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มีโอกาสเกิดขึ้นมากกวา 3 ครั้งตอป สูงมาก 5 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกวา 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งตอป สูง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งตอป ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียบางสวน และทําใหการ

ดําเนินงานหยุดชะงักมากกวา 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งตอป นอย 2 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก และทําใหการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

นอย 2

ไมมีโอกาสเกิดขึ้น นอยมาก 1 ระบบ IT มีปญหาและเกิดความสูญเสียเล็กนอย นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้ง/ป สูงมาก 5 มีผูทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลคาความเสียหายเกินกวา 

500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ป สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่รุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 –

 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ป ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 

100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ป นอย 2 ไมมีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

ไมเกิดขึ้นเลย นอยมาก 1 ไมมีการบาดเจ็บ หรือมูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นมากกวา 3 ครั้งตอป สูงมาก 5 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกวา 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งตอป สูง 4 ระบบ IT ที่สําคัญเกิดความเสียหาย และทําใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งตอป ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียบางสวน และทําใหการ

ดําเนินงานหยุดชะงักมากกวา 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งตอป นอย 2 ระบบ IT มีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก และทําใหการ

ดําเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

นอย 2

ไมมีโอกาสเกิดขึ้น นอยมาก 1 ระบบ IT มีปญหาและเกิดความสูญเสียเล็กนอย นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  12 สูงมาก 5 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา มากกวารอยละ 3 

ขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  9 - 11 สูง 4 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา รอยละ 3 สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  6 - 8 ปานกลาง 3 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา รอยละ 2 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5 นอย 2 งบประมาณแผนดินที่ไดรับต่ํากวาปที่ผานมา รอยละ 1 ลงมา นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม

เกิดขึ้นเลย

นอยมาก 1 งบประมาณแผนดินที่ไดรับสูงวาปที่ผานมา มากกวารอยละ 1 ขึ้น

ไป

นอยมาก 1

ทุกหนวยงาน

สํานักวิทยบริการ/GE/

หนวยงานที่มีระบบ Server

หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน

ทุกหนวยงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองนโยบายและแผน

9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

สํานักวิทยบริการฯ

 3.4 การเบิกจายงบประมาณไมเปนไป

ตามแผน

1. การจัดซื้อจัดจางงบลงทุนไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

2. การจัดโครงการไมเปนไปตามที่วางแผน ทําใหการ

เบิกจายลาชาดวย

 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุปกรณที่ไมทันสมัยตอการปองกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบขอผิดพลาดของ

โปรแกรมที่ใชงานทําใหเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3 3

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองกลาง



 3.1 ไฟฟาดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง 

ฟาผาลงสายสงหรืออุปกรณไฟฟา  ไฟปา 

2. เกิดจากสัตวที่เปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาในสถานี

ไฟฟาแรงสูง เชน งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟา เเละสายไฟฟา

 แมวหรือตุกแกปนขึ้นสูอุปกรณไฟฟาตาง ๆ หรือนกเกาะ

ลูกถวยแลวเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรไหลผานตัวนกลงสู

ดิน สงผลใหอุปกรณปองทํางาน ทําใหไฟดับ 

3. ขัดของในสวนระบบผลิตไฟฟาขัดของจากอุปกรณ

ไฟฟาผิดปกติในระบบสง การลัดวงจรของระบบสงไฟฟา

กองกลาง3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเการะบบ

ไฟฟาอาจมีการชํารุด หรือการดูแลที่ไมทั่วถึง

2. ไมมีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ

ไฟฟา อาจกอใหเกิดจุดที่เปนเหตุใหไฟฟาชอตหรือลัดวงจร

3 3 9 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

หนวยงาน (1) ........

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินกอนควบคุม 

หนวยงาน
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มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 สูงมาก 5 เกิดความลาชาในการสงมอบงานใหกับหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 สูง 4 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 ปานกลาง 3 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 นอย 2 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12 นอยมาก 1 เกิดความลาชาตอการปฏิบัติงานภายในสวนงาน นอยมาก 1

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ทุกหนวยงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย

- การดําเนินงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ 

สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ทําให

นโยบายการบริหารของรัฐไมตอเนื่องสงผลใหมหาวิทยาลัย

ไมสามารถแขงขันระดับนานาชาติได (T:60)

2 3 6 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองบริหารงานบุคคล การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมีผลตอ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

หนวยงาน (1) ........

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินกอนควบคุม 

หนวยงาน
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มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความเสียหายเกินกวา 

500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  2 สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด หรือมูลคาความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  3 ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  4 นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  5 นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความเสียหายเกินกวา 

500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  2 สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด หรือมูลคาความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  3 ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  4 นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  5 นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความเสียหายเกินกวา 

500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  2 สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด หรือมูลคาความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  3 ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  4 นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  5 นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน สูงมาก 5 สํานักงาน ปปช. ดําเนินคดี หรือมูลคาความเสียหายเกินกวา 

500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  2 สูง 4 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลความผิด หรือมูลคาความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  3 ปานกลาง 3 มูลคาความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  4 นอย 2 มูลคาความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท นอย 2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่  5 นอยมาก 1 มูลคาความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท นอยมาก 1

หมายเหตุ

ความเสี่ยงสูงมาก 0

ความเสี่ยงสูง 3

ความเสี่ยงปานกลาง 13

ความเสี่ยงนอย 0

ความเสี่ยงนอยมาก 1

17

5. ความเสี่ยงการทุจริต

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ความเสี่ยงนอยมาก

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงนอย

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

6 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองคลัง

สรุป

นําไปบริหารจัดการทําเปนแผนบริหารความเสี่ยง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสาร

ในการเบิกจาย

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดตอประสานงานเกี่ยวของ

กับผูประกอบการ

2 3

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมี

ชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง

2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ

ของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมีการเอื้อ

ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการ

สรางอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับ

ผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอ

ผูอื่นที่เกี่ยวของ

2

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดตอประสานงานเกี่ยวของ

กับผูประกอบการ

2 3 6 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองคลัง การจัดซื้อจัดจางที่มีความผูกขาดกับ

ผูประกอบการรายเดิม

2 3 6 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองคลัง

3 6 ความ

เสี่ยง

ปานกลาง

กองคลัง

 การรับสินบนจากผูประกอบการเพื่อให

ตรวจผานมาตรฐานงาน

 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการ

จัดซื้อจัดจาง (ความเสี่ยงเดิม ป 62)

แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

หนวยงาน (1) ........

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) ปจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

(5) เกณฑโอกาส (likelihood) (6) เกณฑผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินกอนควบคุม 

หนวยงาน



รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

หนังสือลงนามไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

81




