
  

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้

หน่วยงาน”ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้น

จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ

หนว่ยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง” ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

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

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

บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และตามระเบียบส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 

ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อม

รายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัย

และพัฒนา เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้

เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการ

กับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : 

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
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จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้วิเคราะห์

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความ

เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ 5) ด้านการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี ้

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

1 .1  ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก 

2. จัดโครงการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับ

บุคลากรในหนว่ยงาน 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้

ผูบ้ริหารหนว่ยงานทราบ 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุก

เดือน เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติราชการทุกไตรมาส 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

2.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ 1. จัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้าเพื่อส ารองไฟของระบบแม่ข่ายและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 

2. อบรมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการรองรับ

เหตุการณไ์ฟดับ 

3. ตรวจสอบ/แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักงานให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน 

4. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 

 



ง 

 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ

ควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการควบคุมการ

ปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 15 งาน  รายละเอียดดังนี ้

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

2 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

3 งานจ าหนา่ยพัสดุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

11 

4 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

วัตถุประสงคด์้าน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

6 

5 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

6 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

7 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 
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งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

8 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

ก าหนด โปร่งใส่ ตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฎหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

5 

9 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

10 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฎหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

11 งานจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณ 

เพือ่ให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการ

หนว่ยงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

12 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

7 

 

13 งานรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณและผลการ

ด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและ

ผลการด าเนนิงานมีความถูกตอ้ง 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

14 งานตดิตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

10 

15 งานอบรมพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

เพื่อให้การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

7 
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 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 

สารบัญ ฉ 

สารบัญภาพ - 

บทที ่1 บทน า 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรคฯ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 

 1.2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 2 

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 2 

 1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 2 

 1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 2 

 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 2 

 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 2 

 1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 3 

 1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 3 

 1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 3 

 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 4 

 1.3.1 ขอ้มูลบุคลากร 

1.3.2 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

4 

5 

บทที่ 2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 7 

 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 7 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8 

 2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ

มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ

เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อ

ผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหาร

ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 

12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน

ราชการจัดให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน

ภารกิจ ทั้งนีต้ามเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการ

ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผล

การควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 
 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศกึษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ

และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  

 2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.2.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)  

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้ำงสรรคก์ำรเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

 สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ 

โดยตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 



 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่

เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ 

ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริกำรวิชำกำร หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 

อย่างมรีะบบหรอืไม่มีระบบ ทั้งนีส้ามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์ฯให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 

1.3.1 ข้อมูลบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบุคลากร

จ านวนทั้งสิ้น 8 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ประจ า) 

ลูกจา้ง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

(ช่ัวคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

- - - - - - - 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- - - 3 1 4 8 

รวม - - - 3 1 3 8 

แหลง่ข้อมูล : ฝ่ายบริหารและแผนงานงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 
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1.3.2 ผลการด าเนินงานความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการด าเนินงานความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โอกาส ผลกระทบ

คะแนน

ความ

เส่ียง

ระดับ

ความ

เส่ียง

โอกาส ผลกระทบ
คะแนน

ความเส่ียง

ระดับ

ความเส่ียง

1.ความเส่ียงด้านกลยุทธ์

1.ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบ SSRU-TEP 1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่าย

ภาษาต่างประเทศ จดัท าปฏิทินด าเนินการ

รับสมัครสอบวัดผลระดับความรู้

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ  และด าเนินการรับสมัคร

สอบระบบออนไลน์

FM-RM-05-03-01 ปฏิทินสอบ

วัดผลระดับความรู้ความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP

2. ด าเนินการจดัสอบ 1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่าย

ภาษาต่างประเทศ ด าเนินการจดัสอบวัดผล

ระดับความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

FM-RM-05-03-02 จ านวน

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสอบท้ังหมด

3. ประกาศผลสอบ 1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป จดัท าประกาศผลสอบวัดผลระดับ

ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาวิการและสาย

สนับสนุนวิชาการ

FM-RM-05-06-01 ผลสอบวัดผล

ระดับความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากร

สายวิชาวิการและสายสนับสนุน

วิชาการ

4. จดัอบรมส าหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP 1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่าย

ภาษาต่างประเทศ ด าเนินการจดัอบรมและ

วัดผลระดับความรู้ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

FM-RM-05-08-01 ประกาศ

ก าหนดการรับสมัครอบรมความรู้

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

SSRU-TEP

5.จดัท ารายงานสรุปผลการจดัอบรมผู้ท่ีสอบไม่ผ่าน

เกณฑ์ SSRU-TEP

1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่าย

ภาษาต่างประเทศจดัทรายงานสรุปผลอบรม

ผู้ท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP

FM-RM-05-08-01 รายงานสรุปผล

การจดัอบรมผู้ท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

SSRU-TEP

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม
กลยุทธ์ท่ีใช้

จัดการกับความ

เส่ียง

แนวทางการจัดการความเส่ียง
ผลการด าเนินงานตามแนวทางการ

จัดการความเส่ียง
หลักฐานประกอบ

สถานะของความเส่ียงหลังการควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

งานอบรมและจดัสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัย SSRU-TEP/วัตถุประสงค์เพือ่เพือ่

พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่ตอบสนอง

นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

5 5 25 เส่ียงสูง

มาก

การลดความเส่ียง 1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
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2.ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

1. จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร 1.สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป ด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

FM-RM-05-03-01 แผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2. บุคลากรฝึกอบรมตามสายงาน 1. สถาบันสร้างสรรค์ โดยฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป ด าเนินการส่งบุคลากรสนับสนุน

วิชาการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามสายงานท่ี

รับผิดชอบ

FM-RM-05-03-02 บันทึกข้อความ

ส่งรายช่ือบุคลากรเข้าร่วมการ

ฝึกอบรม รอบท่ี1/2561

3. สรุปรายงานฝึกอบรมของบุคลากร 1. สถาบันสร้างสรรค์ โดยฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป ด าเนินการให้บุคลากรสนับสนุน

วิชาการจดัท ารายงานการฝึกอบรมตามสาย

งานท่ีรับผิดชอบ

FM-RM-05-03-03 แบบฟอร์ม

รายงานการน าไปใช้

3.ด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิม่ข้ึนเป็นจ านวนมาก 1.จดัท าแผนปฏิบัติการด้านฝึกอบรมและจดัหารายได้ 1.สถาบันสร้างสรรค์ โดยฝ่ายกิจการพเิศษ 

ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรม

และจดัหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2561

FM-RM-05-03-01 แผนปฏิบัติการ

ด้านการฝึกอบรมและจดัหารายได้

2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 1. สถาบันสร้างสรรค์ โดยฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป ด าเนินการจดัฝึกอบรมตามแผนฯ เช่น

 การอบรมด้านบุคลิกภาพของนักศกึษา

และบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ

ภายในมหาวิทยาลัย

FM-RM-05-03-02 โครงการ

ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ

3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1. สถาบันสร้างสรรค์ฯ โดยฝ่ายกิจการพเิศษ

 ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

FM-RM-05-08-01 รายงานสรุปผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

งานบริหารงานบุคคล/วัตถุประสงค์เพือ่เพิม่

ศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถึง

กฎระเบียบ ข้อบังคับตามสายงานของตน

3 4 12 ความ

เส่ียงสูง

การลดความเส่ียง 1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

งานกิจการพเิศษ/วัตถุประสงค์

1. เพือ่อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรนักศกึษาท้ัง

ภายในและภายนอก

2.เพือ่จดัหารายได้เข้าสู่หน่วยงานและเพิม่ศักยภาพ

ให้แก่หน่วยงานมากข้ึน

2 5 10 ความ

เส่ียงสูง

การลดความเส่ียง 1 1 1 ความเส่ียง

น้อยมาก

ฝ่ายกิจการพเิศษ
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 เพื่อให้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีระบบและการด าเนินงานการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้

ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น

ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบ

บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจงึก าหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของสถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับ

ต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่

ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปล 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ         

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่ อ ให้บุคลากรของ 

ห น่ ว ย งาน ส าม ารถห า

วิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ ระดับที่

ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็น

ความ เสี่ ยงที่ ได้ รับการ

ค วบคุ ม แล ะล ด ระดั บ

ค ว า ม เสี่ ย ง เที ย บ กั บ

ป ร ะ เด็ น ค ว า ม เสี่ ย ง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได้ รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่ า ก า ร ด า เนิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล ส า เร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่ มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของ

งานที่ ด า เนินการควบคุม

ภายในตามงานมาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 
 

ตารางที่ 4 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ ย งและควบคุ มภาย ใน  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค.61 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

2 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ส.ค.-ก.ย.61 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ให้กองนโยบายและแผน

ตรวจสอบความถูกต้อง พรอ้มปรับแก้

ตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของกอง

นโยบายและแผน  

ส.ค.-ก.ย.61 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ต่ อคณ ะกรรมการอ านวยการของ

หนว่ยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.61 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ท่ีผ่านความเห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ท่ีได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน 

30 ก.ย.61 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ต.ค.61-ก.ย.

62 
ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

ชอ่งทางการเผยแพร่แผน

บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

7 ด าเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ต.ค.61-

ก.ย.62 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

ผลการด าเนนิการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

8 

  

  

  

  

 

ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

8.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิการตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 รอบ 6 และ 12 

เดอืน 

 - รอบ  6 เดอืน ม.ีค.62   

 - รอบ  12 เดอืน 

8.2 การควบคุมภายใน 

ก.ย.62 

 

  

 - รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2) ม.ีค.62   

 - รอบ 12 เดอืน (ตามแบบ ปย. 1และ 

ปย.2) 

ก.ย.62 
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รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2562 ตอ่คณะกรรมการบริหาร

หนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หนว่ยงานเพื่อพจิารณา และใหข้้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ 

9.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

  

 

 

 

 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

มมีตจิากคณะ

กรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของ

หนว่ยงาน 

 - รอบ  6 เดอืน ม.ีค.62   

 - รอบ  12 เดอืน 

9.2 การควบคุมภายใน 

ก.ย.62   

 - รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2)    

 - รอบ  12 เดอืน (ตามแบบ ปย.1 และ 

ปย.2) 

   

10 จัดส่งรายงานผลการด าเนนิงานตามแผน   ฝ่าย รายงานผลการด าเนนิงานตาม
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บริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2562 ให้กับกองนโยบายและแผน 

10.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2562 รอบ 6  และ 12 เดอืน 

 - รอบ  6 เดอืน  15 ม.ีค.62   

 - รอบ  12 เดอืน 

10.2 การควบคุมภายใน 

15 ก.ย.62   

 - รอบ  6 เดอืน (ตามแบบ ปย.2)    

 - รอบ 12 เดอืน (ตามแบบ ปย.1 และ 

ปย.2) 

   

11 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.62 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก

การด าเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

12 เผยแพร่รายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ประชาคม

ทราบ 

ก.ย.62 ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไปฯ 

ประชาคมได้รับรู้แผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรยีนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : 

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 



12 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้

น า แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ

โครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อัน

จะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น

ส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมาย ผูร้ับบริการเครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่ง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็น

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไข

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  หรือเป็นความ

เสี่ยงที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร   การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย     

งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ก าหนด  
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 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน

การเงนิ งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ 

แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความ

เสี่ยง อาทิ 

    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการม ี

ส่วนรว่ม 

    4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

    4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค 

 5.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

    การกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กล่าวทั้งเป็น

สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลาย

รูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงนิ  หรอืทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ใน

รูปตัวเงินหรอืทรัพย์สิน 

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมนิ

ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนด

เกณฑข์องหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑใ์นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินจิการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

และผูบ้ริหารของหน่วยงานโดยเกณฑใ์นเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนว่ยงานที่มีขอ้มูลตัวเลขหรอืจ านวน

เงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มขี้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็น

ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้    ก็ใหก้ าหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะใน

แตล่ะประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึง

โอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

องค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก(ยุทธศาสตรช์าติ/นโยบายรัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ สังคม/คู่แข่งขัน ฯลฯ)มีผลต่อการ

ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

ตารางที่ 5 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ 

โอกาสทีอ่าจเกิดขึน้ในรอบ 1 ปีงบประมาณ สูงมาก 5 งบประมาณลดลงคดิเป็น 

รอ้ยละ 2 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผา่นมา 

สูงมาก 5 

โอกาสทีอ่าจเกิดขึน้ในรอบ 2 ปีงบประมาณ สูง 4 งบประมาณลดลงคดิเป็นรอ้ยละ  1.5  ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจากปีที่ผา่นมา 

สูง 4 

โอกาสทีอ่าจเกิดขึน้ในรอบ 3 ปีงบประมาณ ปานกลาง 3 งบประมาณลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 1 ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจากปีที่ผา่นมา 

ปานกลาง 3 

โอกาสทีอ่าจเกิดขึน้ในรอบ 4 ปีงบประมาณ น้อย 2 งบประมาณลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจากปีที่ผา่นมา 

น้อย 2 

โอกาสทีอ่าจเกิดขึน้ในรอบ 5 ปีงบประมาณ น้อยมาก 1 งบประมาณทีไ่ด้จดัสรรเท่าเดมิ 

 

 

น้อยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

 ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพรข่้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มผีลตอ่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 

ตารางที่ 6 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์(social media)ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ในทางลบ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ มากกวา่ 10 ช่องทาง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ สูง 4 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ น้อยกวา่ 5 ช่องทาง  

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ น้อยกวา่ 3 ช่องทาง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน น้อย 2 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ 1 ช่องทาง 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน น้อยมาก 1 มี ก า ร เผ ย แพ ร่ ข่ า วท า งล บ เฉพ าะภ าย ใน

มหาวิทยาลัย 

น้อยมาก 1 
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3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

           ความเสี่ยง 3.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ 

ตารางท่ี 7 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักนักมีโอกาสช ารุด รอ้ยละ 80 -

89 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ สูง 4 อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักนักมีโอกาสช ารุด รอ้ยละ 70 -

79 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักนักมีโอกาสช ารุด รอ้ยละ 60 -

69 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน น้อย 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักนักมีโอกาสช ารุด รอ้ยละ 50 – 

59 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน น้อยมาก 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าส านักนักมีโอกาสช ารุด รอ้ยละ 40 - 

49 

น้อยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ของหนว่ยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

ตารางท่ี 8 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหนว่ยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหนว่ยงาน น้อย 2 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหรอืส่วนงาน น้อยมาก 1 
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5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยง 5.1 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี 

ตารางท่ี 9 แสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ ค าอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ 

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า สูงมาก 5 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สูง 4 ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ปานกลาง 3 สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยครั้ง น้อย 2 สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง น้อย 2 

มีโอกาสเกิดขึ้นยาก น้อยมาก 1 สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง น้อยมาก 1 
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 ระดับของความเสี่ ยง  (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ ไว้  5 ระดับ  ได้แก่  สูงมาก  สู ง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 10 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความ

รุนแรงหรอืมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้

สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า

มีระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของ

ความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มผีลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 
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เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดย

จัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มี

ระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตอ่ไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 11 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/

แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสีย่งสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

Risk Appetite Boundary 



22 

 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผดิชอบ แต่อย่างไรก็ตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือ

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ เชน่ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง

และไม่คุ้มคา่ที่จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น 

การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล 

ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 

เป็นต้น 

 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด า เนินการ

ก าหนดกิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหห้มดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรม

เดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังตอ้งก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้น

การด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ 

โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ  ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงใหก้ับผูบ้ริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้
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เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย

ผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และ

สม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิ สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่    3 

แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

(3) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ   

ความเสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

งาน   

ด้านการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ี

วัตถุประสงค์            

เพื่อให้หน่วยงาน   

มทิีศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัตไิด้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.1 การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกมผีลตอ่การ

ก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ท่ีไม่

ตอบสนอง 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด 

ความเสียง 

1.วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี

เปลี่ยนแปลงตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พ.ค.61 

ม.ิย.61 

ผู้ก าดับดูแล 

ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ 

2.มกีารมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่

ละยุทธศาสตร์ 

พ.ค.61 

ม.ิย.61 

3.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ

รองรับตอ่การเปลี่ยนแปลง 

ก.ค.61 

4.ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานร่วมกัน

ในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรใน

หนว่ยงาน 

ต.ค.61 

– 

ก.ย.62 

 

     5.ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ให้ผูบ้ริหาร

หนว่ยงานรวมท้ังมหาวิทยาลัย

รับทราบทุก 

ไตรมาส 

ธ.ค. 61 

ม.ีค. 62 

ม.ิย. 62 

ก.ย. 62 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

(3) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(5) 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ (6) 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ   

ความเสี่ยง 

2. ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน 

ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หนว่ยงานมี

ระบบป้องกันอุปกรณ์

ไฟฟา้ส านักงานให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2.1 การเกิด

เหตุการณไ์ฟดับ 

5 5 25  ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด    

ความเสี่ยง 

1. จดัหาอปุกรณ์ไฟฟา้เพื่อส ารองไฟ

ของระบบแมข่า่ยและอปุกรณ์ไฟฟา้

ส านกังาน 

ต.ค.61 ผู้ก าดับดูแล 

ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ 2. อบรมบคุลากรให้ความรู้ความเข้าใจ

ในการเตรียมการรองรับเหตกุารณ์

ไฟดบั 

ต.ค.-ธ.ค.61 

3. ตรวจสอบ/แก้ไข อปุกรณ์ไฟฟา้

ส านกังานให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 

ต.ค.61 

- 

ก.ย.62 

4. จดัหาอปุกรณ์ทดแทนเพื่อให้

สามารถปฏิบตังิานได้ตามปกติ 

ก.ย.62 

2.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ี

เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏบัิติ 

ต.ค.61 

 –  

ก.ย.62 
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ทที่ 4 

แผนการควบคุมภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา เงนินอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อ

จัดจา้งเป็นไปตามระเบียบและตรง

ความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

1) ส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน ต.ค. 61-ก.ย. 62 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จ านวน 2 ร้านค้าขึน้ไป   

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

    วงเงนิเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 

    วงเงนิไม่เกิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  

4) ตรวจสอบพัสดุใหถู้กต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง    
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานควบคุมพัสดุ    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้

พร้อมใชง้าน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 61-ก.ย. 62 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง   

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน   

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย    

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณ   

การควบคุมครุภัณฑ์   

1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP   

2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์   

3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์   

4) เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน   
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

3. งานจ าหนา่ยพสัด ุ    

วัตถุประสงค ์

เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

การด าเนนิงาน (O) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์ ต.ค. 61-ก.ย. 62 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 

1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งาน   

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อขอ

จ าหนา่ยใหก้ับมหาวิทยาลัย 

  

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย    

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดี

พจิารณาอนุมัต ิ

  

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

  

6) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)   

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์   

8) รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบภายใน 30 วัน หลังจาก

ลงจ่ายออกจากบัญชี 

  

การจ าหน่ายวัสด ุ   

1) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใชง้าน   

2) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)   

3) รายงานการจ าหน่ายเศษวัสดุให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานเบิกจ่าย    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเบิกจา่ยถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผูบ้ริหารระดับสูง ต.ค. 61-ก.ย. 62 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจา่ยใหค้รบถ้วน   

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย    

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ     

5) เสนอผูบ้ริหารอนุมัตกิารเบิกจ่าย   

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 

 

 



 

30 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

5. งานประชาสัมพันธ์    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

หนว่ยงาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน ก.ย.-61 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ก าหนดวัตถุประสงค์

ของแผน  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชีว้ัดของ

โครงการ รวมทั้งเสนอผูบ้ริหารสูงสุดของหนว่ยงานอนุมัติ 

 

3) รายงานผลการด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้

ผูบ้ริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส  

"ธ.ค. 61, มี.ค.62 

มิ.ย.62, ก.ย.62"  

 

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มตี่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ "รอบที่ 1 ก.พ. 62 

รอบที่ 2 ส.ค. 62"  

 

5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและ

รายงานต่อผูบ้ริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย.-62 

 

 

6) น าผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

6. งานธุรการและสารบรรณ    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  

การรา่ง/พมิพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร

ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยงานสาร

บรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสาร

ทุกครั้ง 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด   

3) ร่าง/พิมพ์หนังสอืให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ    

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง    

5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท   

6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสอื (จากน้อยไปหามาก) 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

7. งานจัดประชุม    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย

งานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

(การจัดประชุม) 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.-61  

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ต.ค.61-ก.ย.62   

4) แจ้งมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน    
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

8. งานสรรหาบุคลากร    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไป

ตามระเบียบที่ก าหนด โปรงใส่ 

ตรวจสอบได้) 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มอียู่ ก.ค.-61 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 
2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตอ้งการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจขอ้สอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง

บริหารงานบุคคล 

ก.ค.-61 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างนอ้ย 5 วัน ต.ค.61-ก.ย.62  

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันท าการ ก.พ. 62, ส.ค. 62  

5) สง่ผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่

ก าหนดในค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 

มี.ค. 62, ก.ย. 62  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

9. งานพัฒนาบุคลากร    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่

ตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหน่งงานที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ก.ค.-61 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 
2) น าความต้อง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการ

อนุมัตจิากผู้บริหารระดับสูง 

ก.ค.-61 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด ต.ค.61-ก.ย.62  

4) ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ก.พ. 62, ส.ค. 62  

5) รายงานผลการน ารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรใหม้หาวิทยาลัยทราบ 

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง  

มี.ค. 62, ก.ย. 62  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

10. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประเมนิการปฏิบัติงาน

เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดท าบัญชีรายชื่อส าหรับการประเมนิผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP รอบที่ 1 มี.ค. 62 

รอบที่ 2 ก.ย. 62 

ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 
2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมิน

ภาระงาน 

3) ด าเนนิการประเมินผลและยนืยันข้อมูลในแบบประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP รอบที่ 1 เม.ย. 62 

รอบที่ 2 ต.ค. 62 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

11. งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการบริหาร

จัดการหน่วยงานที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 61 ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 2) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มกีาร

จัดสรรงบประมาณ 

4) เสนอค าขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

ก.ย.-61 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

12. งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หนว่ยงานมทีิศทางองค์กรที่

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค. - พ.ค. 61 

  

ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 

2) วิเคราะหท์ิศทางของหนว่ยงาน 

3) บุคลากรภายในหนว่ยงานมสี่วนรว่มในการวางแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

มิ.ย. - ก.ค. 61 

 

  
4) จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 61 

 
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่ออธิการบดีเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับบุคลากรภายใน

หนว่ยงานได้รับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

ต.ค.-61 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

13. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการด าเนินงานมี

ความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จา่ยของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุก

โครงการพร้อมบันทึกผลการด าเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 

  

  

  

ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 
2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   

3) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ

และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

4) รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14 งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการมีประสิทธิภาพและมีผล

การปฏบัิตริาชการบรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

การด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ก.ย.-61 

 

ฝา่ยบริหารทั่วไป

และแผนงาน

งบประมาณ 
2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหนว่ยงาน 

3) จัดท าปฏทิินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ของหน่วยงาน 

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณของหนว่ยงาน 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑก์ารใหค้ะแนน ในระบบตดิตาม

ฯ 

ก.ย.-ต.ค. 61 

 

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานลงสูร่ะดับบุคคล ต.ค.-61 

 7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

8) ตดิตามความก้าวหนา้การปฏบัิตริาชการตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปแีละตรวจสอบ

ความถูกต้องของขอ้มูลทุกเดือน 

ต.ค. 61-ก.ย. 62 

 

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการในระบบ

ตดิตามให้มหาวทิยาลัยทราบทุกเดือน 

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปีและรายงาน

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.61, ม.ีค.62 

ม.ิย.62, ก.ย. 62 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

15. งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การอบรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย

การยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าปฏิทินการจองสอบและจองอบรมในระบบ Google Calenda ต.ค. 61-ก.ย. 

62 

  

  

  

ฝา่ยวิชาการและ

ภาษาต่างประเทศ 2) จัดท าระบบจองสอบและจองอบรมผา่นเว็บไซต์ ILPC 

(www.ilpc.ssru.ac.th) 

3) ก าหนดระยะเวลาในการจัดสอบและจัดอบรม 

4) ท าหนังสือเชญิวิทยากรเพื่อจัดอบรม 

5) เมื่อจัดอบรมและจัดสอบเสร็จสิน้จงึด าเนินการสรุปผลสอบและผลการ

อบรม 

6) น าผลสอบและผลการอบรมประกาศผา่นเว็ปไซต์ เว็บไซต์ ILPC 

(www.ilpc.ssru.ac.th)  และ Fanpage facebook ของสถาบันฯ 

7) จัดท าหนังสอืเพื่อส่งผลสอบและผลการอบรมส าหรับนักศึกษาที่สอบ

ผา่นไปที่ฝ่ายทะเบียน โดยผ่านผู้อ านวยการสถาบันฯ อนุมัติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)  

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสใน

การเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

งาน   

ด้านการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค์            

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องคก์รท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิติ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.1 การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก(ยุทธศาสตร์

ชาติ/นโยบายรัฐบาล/

สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม/คู่แขง่ขัน ฯลฯ)มี

ผลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

1.การปรับเปลี่ยน

นโยบายของรัฐบาล 

2.การเปลี่ยนแปลงของ

คู่แขง่ขัน 

3.เทคโนโลยท่ีี

เปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 

 

โอกาสที่อาจเกิดขึน้ในรอบ 1 ปีงบประมาณ สูงมาก 5 งบประมาณลดลงคิดเป็น 

ร้อยละ 2 ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจากปท่ีีผ่านมา 

สูงมาก 5 

โอกาสที่อาจเกิดขึน้ในรอบ 2 ปีงบประมาณ สูง 4 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย

ละ  1.5  ของงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรรจากปท่ีีผ่านมา 

สูง 4 

โอกาสที่อาจเกิดขึน้ในรอบ 3 ปีงบประมาณ ปานกลาง 3 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 1 ของงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรจากปท่ีีผ่านมา 

ปานกลาง 3 

โอกาสที่อาจเกิดขึน้ในรอบ 4 ปีงบประมาณ น้อย 2 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 0.5 ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจากปท่ีีผ่านมา 

น้อย 2 

โอกาสที่อาจเกิดขึน้ในรอบ 5 ปีงบประมาณ นอ้ยมาก 1 งบประมาณที่ได้จัดสรรเท่าเดิม 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

2.ความเสี่ยงดา้นปฏิบัตกิาร 

งาน  

ด้านประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อสง่เสริมและสนับการ

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล

ข่าวสารท่ีสง่ผลตอ่

ภาพลักษณ์ท่ีดขีอง

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

2.1 การเผยแพร่ขอ้มูล

ทางสื่อสังคมออนไลน ์

(social media) มผีลตอ่

ภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยในทางลบ 

1.ความรวดเร็วของการ

เผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อ

สังคมออนไลน(์social 

media)ใหก้ับบุคคลทั่วไป

ได้รับรู้                                           

2.การเข้าถึงขอ้มูลสื่อ

สังคมออนไลน(์social 

media)ง่ายและสะดวก

รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ มากกวา่ 10 ช่องทาง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห ์ สูง 4 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 5 ชอ่งทาง 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 3 ชอ่งทาง 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก 3 เดอืน น้อย 2 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ 1 ชอ่งทาง 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก 6 เดอืน นอ้ยมาก 1 

 

มกีารเผยแพร่ขา่วทางลบ

เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน 

ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หนว่ยงานมรีะบบ

ป้องกันอุปกรณไ์ฟฟา้

ส านักงานให้อยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้งาน 

3.1 การเกิด

เหตุการณไ์ฟดับ 

1.ระบบไฟฟา้ของ

มหาวทิยาลัยเกิด

เหตุการณ์ไฟดับ มีผลให้

อุปกรณไ์ฟฟา้ส านักงาน

เกิดความเสียหาย                                      

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 อุปกรณไ์ฟฟา้ส านักนักมี

โอกาสช ารุด ร้อยละ 80 -89 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห ์ สูง 4 อุปกรณไ์ฟฟา้ส านักนักมี

โอกาสช ารุด ร้อยละ 70 -79 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 อุปกรณไ์ฟฟา้ส านักนักมี

โอกาสช ารุด ร้อยละ 60 -69 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก 3 เดอืน น้อย 2 อุปกรณไ์ฟฟา้ส านักนักมี

โอกาสช ารุด ร้อยละ 50 – 59 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก 6 เดอืน นอ้ยมาก 1 อุปกรณไ์ฟฟา้ส านักนักมี

โอกาสช ารุด รอ้ยละ 40 - 49 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน ดา้นวนิัยและนติกิร 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไป

ตามระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

 

4.1 การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของ

หนว่ยงานภายนอก 

 

 

1.นโยบายภาครัฐ 

มาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจรวมท้ังการ

ปรับเปลี่ยนแนวปฏบัิติ

ตา่งๆ มีความไมแ่นน่อน 

ท าให้มีผลต่อการ

ด าเนนิงานของ

มหาวทิยาลัย  

2.บุคลากรผู้ปฏบัิตงิาน

รับรู้ขอ้มูลลา่ชา้ ท าให้มี

ผลตอ่การปฏบัิตงิาน 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดอืน สูงมาก 5 เกิดความลา่ชา้ในการสง่มอบ

งานให้กับหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดอืน สูง 4 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัย 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดอืน ปานกลาง 3 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดอืน น้อย 2 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานภายในหนว่ยงาน 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี นอ้ยมาก 1 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานภายในหรือส่วนงาน 

นอ้ยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

 ค าอธบิาย 

5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งาน จัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัด

จ้าง (โดยวิธีตกลงราคา 

เงินนอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การ

จัดหาพัสด-ุ การจัดซือ้จดั

จ้างเป็นไปตามระเบียบ

และตรงความตอ้งการ 

 

5.1 การจัดหาพัสดุ 

ครุภัณฑ์ ของหนว่ยงาน

ท าให้การจัดซื้อจัดจา้ง

ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี 

1. การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

ไมเ่ป็นไปตามระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซือ้แบ่ง

จ้าง และแสวงหา

ผลประโยชนใ์นหน้าท่ี 

2. บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

มโีอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า สูงมาก 5 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง สูง 4 ถูกลงโทษทางวินัยอยา่ง

ร้ายแรง 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้นบางครัง้ ปานกลาง 3 สร้างบรรยากาศในการท างาน

ท่ีไม่เหมาะสม 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกิดขึ้นนอ้ยครัง้ น้อย 2 สร้างความไม่สะดวกต่อการ

ปฏบัิตงิานบ่อยคร้ัง 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้นยาก นอ้ยมาก 1 สร้างความไม่สะดวกต่อการ

ปฏบัิตงิานนาน ๆ ครัง้ 

นอ้ยมาก 1 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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งาน/วัตถปุระสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที ่

จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบ คะแนนความเสีย่ง 

(โอกาส x ผลกระทบ) 

ระดับความเสีย่ง 

1.ด้านกลยุทธ์  

งาน   

ด้านการจดัท าแผน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

วัตถุประสงค์             

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องคก์รที่ชัดเจนและ

สามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก

(ยุทธศาสตรช์าติ/นโยบาย

รัฐบาล/สภาพเศรษฐกจิ 

สังคม/คู่แข่งขัน ฯลฯ)มีผลต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ทีไ่ม่ตอบสนอง 

1.วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตอ่การก าหนดยทุธศาสตรแ์ละ

กลยุทธ ์

2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

3.ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์เพื่อรองรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานรว่มกันในแต่

ละยุทธศาสตรก์ับบุคลากรในหน่วยงาน 

5.ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ให้ผูบ้รหิารหน่วยงานรวมทั้ง

มหาวิทยาลยัรับทราบทุกไตรมาส 

 

5 5 25 ความเสี่ยงสูงมาก 
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งาน/วัตถปุระสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที ่

จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบ คะแนนความเสีย่ง 

(โอกาส x ผลกระทบ) 

ระดับความเสีย่ง 

2.ความเสี่ยงดา้นปฏบิัติการ 

งาน  

ด้านประชาสัมพนัธ์

ภาพลักษณ ์

วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสรมิและสนับการ

ประชาสัมพันธ์ ขอ้มลู

ข่าวสารที่สง่ผลต่อ

ภาพลักษณท์ี่ดีของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

2.1 การเผยแพรข่้อมลูทางสื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) 

มีผลตอ่ภาพลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัในทางลบ 

1. มีแนวปฏิบตัิในการเผยแพร่ขอ้มูลสื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) 

2. สื่อสารให้ความรูค้วามเข้าใจในการใช้สื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) ที่ส่งผลตอ่

ภาพลักษณท์ี่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับ

บุคลากรและนักศึกษา 

3.ติดตาม และเฝ้าระวงัการเผยแพรข่้อมูล

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)  ที่

ส่งผลต่อภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยัในทาง

ลบ 

4.มีแนวทางในการจดัการกรณทีี่มีการ

เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัในทางลบ 

      3       3     9 ความเสี่ยงปานกลาง 
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งาน/วัตถปุระสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที ่

จะเกดิขึน้ 

ผลกระทบ คะแนนความเสีย่ง 

(โอกาส x ผลกระทบ) 

ระดับความเสีย่ง 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน 

ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หนว่ยงานมรีะบบ

ป้องกันอุปกรณไ์ฟฟา้

ส านักงานให้อยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้งาน 

3.1 การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ 1. จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อส ารองไฟของ

ระบบแมข่่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าส านักงาน 

2. อบรมบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจใน

การเตรียมการรองรับเหตุการณ์ไฟดับ 

3 . ตรวจสอบ /แก้ ไข  อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า

ส านักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

4. จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

      5       5    25 ความเสี่ยงสูง 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

งาน/วัตถปุระสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที ่

จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบ คะแนนความเสีย่ง 

(โอกาส x ผลกระทบ) 

ระดับความเสีย่ง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั   

งาน 

ด้านวนิัยและนติิกร

คณะกรรมการหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การประชุมเป็นไป

ตามระเบยีบข้อบังคับ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา  

4.1 การเปลีย่นแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคับของหน่วยงาน

ภายนอก 

1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแตล่ะงาน

วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่

มีผลตอ่การปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัย 

2.สือ่สารความรูเ้ก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับให้กับเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

และถือปฏิบตั ิ

 

 

 

 

     2       2     4 ความเสี่ยงน้อย 
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งาน/วัตถปุระสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที ่

จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบ คะแนนความเสีย่ง 

(โอกาส x ผลกระทบ) 

ระดับความเสีย่ง 

5. ด้านการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งาน  

จัดหาพสัดุ-จัดซื้อจัดจา้ง 

(โดยวธิีตกลงราคา เงิน

นอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ- 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบยีบและตรง

ความต้องการ 

 

5.1 การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

ของหน่วยงานไม่เป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

1. ตรวจสอบ กฎระเบียบ และวิธีการ  

หลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการ

จัดซื้อจัดจา้งให้ถูกต้องและชดัเจน  

 2. การเขา้ถึงข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัด

จ้าง ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อ

กอ่ให้เกดิความโปรง่ใสเป็นธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาขดีความสามารถเจา้หน้าที ่      ที่

รับผดิชอบเรื่องการจัดซื้อจดัจ้าง ให้มีความ

เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพและมี

ความโปรง่ใส                                                                                                                                                                                                                                                          

3 3     9 ความเสี่ยงปานกลาง 
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