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ค าน า 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 

ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หนว่ยงานด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ

กิจของคณะ/หนว่ยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)  จึงได้ท า

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 

บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)  หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)  ให้มีการบริหารงาน

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

                                                                        .......................................... 

 (ผศ. ดร.กวิน วงศล์ีดี) 

                                               ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน ”

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก 

หรอืปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยง

ลดลง” และตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้

เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  มีระบบในการ

ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้

เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหาร

ความเสี่ยง 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 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  2) ความเสี่ยงด้าน

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ  3) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผล

การประเมนิมคีวามเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 3 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ของบุคลากรไม่ตอบสนองนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

.ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบ SSRU-TEP 

2. ด าเนนิการจัดสอบ 

3. ประกาศผลสอบ 

4. จัดอบรมส าหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ ์SSRU-TEP 

5.จัดท ารายงานสรุปผลการจัดอบรมผูท้ี่สอบไม่ผา่นเกณฑ ์SSRU-TEP 

2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมี

ผลตอ่การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

2. บุคลากรฝึกอบรมตามสายงาน 

3. สรุปรายงานฝกึอบรมของบุคลากร 

3. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวนหลักสูตรฝกึอบรมด้านต่าง ๆ 

เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการด้านฝกึอบรมและจัดหารายได้ 

2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุม

มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตาม

งานมาตรฐาน 16 งาน  รายละเอียดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรมการควบคุม 

1 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C )   

4 

2 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

3 งานจ าหนา่ยพัสดุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

11 

4 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคด์้าน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

6 

5 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

6 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

7 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

4 

8 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

 

5 

9 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะ 5 
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งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรมการควบคุม 

ท่ีก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

10 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

4 

11 งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหนว่ยงาน

ท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

12 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

7 

 

13 งานรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณและผลการด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผล

การด าเนนิงานมีความถกูต้อง 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

14 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

หนว่ยงานจัดการศกึษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

 

 

11 

หนว่ยงานสนับสนุนการศึกษา 4 

15 งานติดตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ

มปีระสิทธิภาพและมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

10 

16 งานอบรมพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

เพื่อให้การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสอดคล้อง

กับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

7 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 

12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ

ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ

อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้

ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ 

และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายในพ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน

ให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 
 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหนว่ยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ

และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

                   3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

    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) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ 

โดยตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 
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เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มี

ทักษะและมีความมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ 

ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริกำรวชิำกำร หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 

อย่างมรีะบบหรอืไม่มรีะบบ 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 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 

1.3.1 ข้อมูลบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 

8 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ดังตารางที่ 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 : ฝ่ายบริหารและแผนงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

 เพื่อให้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ขอ้ 6 ก าหนดให้สว่นราชการด าเนินการวางระบบ

ควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้

หนว่ยงานด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติจงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกระดับต้อง

ตระหนัก ให้ความส าคัญและมสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เ พื่ อ ใ ห้ บุ คล ากรขอ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความเสี่ยง เพื่ อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1 . 1  ร้อยละของประ เด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการ

ด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก.ย. 60 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความ เสี่ ย งและควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.ทบทวนแนวทางการบรหิารความเสี่ยง ก.ย. 60 แนวทางการบริหารความเสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก.ย.60 ( ร่ า ง )  แ ผนบริ ห า รความ เ สี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับกองนโยบายและแผน 

เพื่อตรวจสอบ 

ก.ย.60 ( ร่ า ง )  แ ผนบริ ห า รความ เ สี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.หน่วยงานด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม

ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง 

ก.ย.60 ( ร่ า ง )  แ ผนบริ ห า รความ เ สี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสสร. 7 

 

2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

กองนโยบายและแผน (ถา้มี)  

6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความ

เห็นชอบ 

7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน 

ก.ย.60 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561   

8 .เ ผยแพร่ แผนบริ ห า รความ เสี่ ย ง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ

หรือรับรู้ แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ต.ค.60-ก.ย. 61 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

10.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3,6,9 

และ 12 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค. 60 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 61 

- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 61 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 61 

11.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

  คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ งหน่ ว ย ง า น

รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3,6, 

และ 9 เดือน 

 

 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค. 60 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 61 

- รอบ  9 เดือน 
มิ.ย. 61 

12.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รอบ 3,6, 9  และ 12 เดือน ได้

ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ  3 เดือน 30 ธ.ค. 61 

- รอบ  6 เดือน 31 ม.ีค. 61 
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2) กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

- รอบ  9 เดือน 30 มิ.ย. 61 

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 61 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย. 61 มติการพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (รอบ 12 เดือน) ของ

คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

14.น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ในปีถัดไป (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ก.ย. 61 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้

ประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ป ร ะ ช า ค ม รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 

2561 
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3) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 ก.ย.60 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เ สี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ก.ย.60 แนวทางการควบคุมภาย ใน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จดัท าแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน 

ก.ย.60 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ

บรหิารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสดุของ

หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

ก.ย.60 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ 

5. จดัส่งแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีไ่ดร้ับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก

เข้าในเลม่แผนบรหิารความเสีย่ง) 

ก.ย.60 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ก.ย.60 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.61 ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 

เดือน 

- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 มี.ค. 61 

- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ  ปย.2 ก.ย. 61 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 6 เดือน) ตอ่คณะกรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน

เพื่อทราบ 

 

มี.ค. 61 คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 

เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุม  หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุม
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ภายใน ใหก้องนโยบายและแผน ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   30 มี.ค. 61 

- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2   15 ก.ย. 61 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 12 เดอืน) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

ก.ย. 61 มติการพจิารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ก.ย. 61 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงานตาม

แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า 

แนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับ

องค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน า

การตัดสินใจนัน้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย งานประกัน

คุณภาพการศกึษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)  

    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ 

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น

ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์

ความเสี่ยงนัน้ นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิ

บาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการมสี่วนรว่ม 

   4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

    4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค     

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น  ซึ่ง

ก าหนดเกณฑ์ ได้ทั้ ง เกณฑ์ ใน เ ชิ งปริ มาณและเ ชิ งคุณภาพ  ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ข้อมูลสภาพ 

แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของ

หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข  หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่

ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะ
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กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็น

ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 1.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่ตอบสนองนโยบายและ 

ยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่จะ

เกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่จะ

เกิด 

ระดับ 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานบรรลุน้อยกว่า

ร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 80 

– 84 

สูง 4 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 85 

– 89 

ปานกลาง 3 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 90 

– 94 

น้อย 2 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานบรรลุมากกวา่

หรือเท่ากับร้อยละ 95 

นอ้ยมาก 1 
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2. .ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง 2.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอก  

มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่จะ

เกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่จะ

เกิด 

ระดับ 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานบรรลุนอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 80 

– 84 

สูง 4 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 85 

– 89 

ปานกลาง 3 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 90 

– 94 

น้อย 2 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานบรรลุมากกวา่

หรือเท่ากับร้อยละ 95 

นอ้ยมาก 1 
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3. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยง 3.1 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่จะ

เกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่จะ

เกิด 

ระดับ 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานบรรลุนอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 80 

– 84 

สูง 4 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 85 

– 89 

ปานกลาง 3 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 ผลการด าเนนิงานบรรลุร้อยละ 90 

– 94 

น้อย 2 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนนิงานบรรลุมากกวา่

หรือเท่ากับร้อยละ 95 

นอ้ยมาก 1 
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 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แตล่ะปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรอืหนว่ยงานว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลก ร ะท บ ขอ งค ว าม เ สี่ ย ง ที่ ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ ต า ม ต า ร า ง ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม เ สี่ ย ง โ ด ย จั ด เ รี ย ง  

ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง 

มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

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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ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ

ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน

การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 

สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับ

ความเสี่ยงน้อย 

 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 

 ความเสีย่งสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด

ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรอืโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง

บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้อง

เป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การตดิตามและเฝา้ระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน

มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ

ปฏิบัติจริง สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นการปฏิบัตงิาน 

งานอบรมและจัด

สอบภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากร

มหาวทิยาลัย 

SSRU-TEP

วัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

บุคลากรของ

มหาวทิยาลัย 

การพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่

ตอบสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

 

5 5 25 ความ

เสี่ยง

สูงมาก 

การลดความ

เสี่ยง 

1.ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

สอบ SSRU-TEP 

2. ด าเนนิการจัดสอบ 

 

3. ประกาศผลสอบ 

 

4. จัดอบรมส าหรับผู้ไม่

ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP 

 

5.จัดท ารายงานสรุปผล

การจัดอบรมผู้ท่ีสอบไม่

ผ่านเกณฑ์ SSRU-TEP 

 

ก.ย.-ต.ค. 60 

ต.ค.- พ.ย.

60 

ธ.ค.60 

 

ม.ค.-เม.ย.61 

 

พ.ค.61 

 

 

ผู้ก ากับดูแล 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่าย

ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายทาง

ภาษาต่างประเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม แนวทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

2.ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งานบรหิารงานบุคคล

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่

บุคลากรภายใน

หน่วยงานได้ทราบถงึ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ตามสายงานของตน 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบั ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

3 4 12 ความ

เสี่ยง

สูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1. จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

2. บุคลากรฝึกอบรมตาม

สายงาน 

3. สรุปรายงานฝึกอบรม

ของบุคลากร 

ก.ย.60 

 

ต.ค.60 –ก.ย.

61 

ผู้ก ากับดูแล 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงาน

และแผนงาน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม แนวทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

3. ดา้นการปฏิบัติงานที่อาจเกดิจากผลประโยชน์ทบัซ้อน 

งาน 

กิจการพเิศษ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้

แก่บคุลากรนักศกึษา

ทั้งภายในและภายนอก 

2.เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่

หน่วยงานและเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่

หน่วยงานมากขึน้ 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ 

เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

2 5 10 ความ

เสี่ยง

สูง 

การลดความ

เสี่ยง 

1.จัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ด้านฝึกอบรมและจัดหา

รายได้ 

2. ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัตกิาร 

3. สรุปผลการด าเนนิงาน

ตามแผนปฏบัิตกิาร 

ก.ย.-ต.ค.60 

 

 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

ก.ย.61 

ก ากับดูแล 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายกจิการ

พเิศษ 

ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายฝ่ายกิจการ

พเิศษ 
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บทที่ 4 

แผนการควบคุมภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 
 

งาน/วัตถปุระสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา เงนินอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- 

การจัดซือ้จัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบและตรง

ความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C )   

1) ส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน 

ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จ านวน 2 ร้านค้าขึน้

ไป 

  

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 

    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  

4) ตรวจสอบพัสดุใหถู้กต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่ง

จา้ง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานควบคุมพัสดุ    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อควบคุมและเก็บ

รักษาพัสดุใหพ้ร้อมใช้

งาน 

วัตถปุระสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง   

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน   

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย    

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปี

งบประมาณ 

  

การควบคุมครุภัณฑ์   

1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP   

2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์   

3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์   

4) เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม

ทะเบียน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. งานจ าหนา่ยพสัด ุ    

วัตถุประสงค ์

เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ี

เสื่อมสภาพ

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมด้าน 

การด าเนนิงาน (O) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์ ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

ฝ่ายบริหาร

และแผนงาน 

1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความจ าเป็น

ในการใชง้าน 

  

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความ

จ าเป็นในการใช้งานเพื่อขอจ าหนา่ยให้กับมหาวิทยาลัย 

  

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ท่ี

เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย 

   

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญ

หายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

  

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ 

ช ารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

  

6) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขายทอดตลาด/วิธี

ตกลงราคา) 

  

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์   

8) รายงานการจ าหนา่ยครุภัณฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ

ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 

  

การจ าหน่ายวัสด ุ   

1) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใช้

งาน 

  

2) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขายทอดตลาด/วิธี

ตกลงราคา) 

  

3) รายงานการจ าหน่ายเศษวัสดุให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทราบ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานเบิกจ่าย    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเบิกจา่ย

ถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย     

- ระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

-การรายงานทาง

การเงนิ (F) 

-การปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C 

) 

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผูบ้ริหารระดับสูง 

ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจา่ยใหค้รบถ้วน   

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย 

   

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ     

5) เสนอผูบ้ริหารอนุมัตกิารเบิกจ่าย   

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

5. งานประชาสัมพันธ์    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ

หนว่ยงาน 

ก.ค.-60 ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  ตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด

ของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของ

หนว่ยงานอนุมัติ 

 

3) รายงานผลการด าเนินการตามแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผูบ้ริหารและ

มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส  

"ธ.ค. 60, 

มี.ค.61 

มิ.ย.61, 

ก.ย.61"  

 

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มตี่อหน่วยงาน ปีละ 

2 รอบ 

"รอบที่ 1 

ก.พ. 61 

รอบที่ 2 

ส.ค. 61"  

 

5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิง

รุกของหนว่ยงานและรายงานต่อผู้บริหารและ

มหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย.-61 

 

 

6) น าผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก

มาปรับปรุงในปีถัดไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

6. งานธุรการและสาร

บรรณ 

   

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-

ส่งเอกสาร  การร่าง/

พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน รวมทั้ง

การจัดเก็บเอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตร ีว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง 

ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด   

3) ร่าง/พิมพ์หนังสอืให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบ

หนังสือราชการ 

   

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง    

5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท   

6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสอื (จากน้อยไปหา

มาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสสร.หน้า 29 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

7. งานจัดประชุม    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดประชุม

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่า

ด้วยงานสารบรรณ 

(การจัดประชุม) 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ 

ทราบ 

ต.ค.-60  

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 

7 วัน 

ต.ค.60-

ก.ย.61  

 

4) แจ้งมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน    
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

8. งานสรรหาบุคลากร    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การสรรหา

บุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด โปรง

ใส่ ตรวจสอบได้) 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบ

อัตราก าลังที่มอียู่ 

ก.ค.-60 ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตอ้งการและเสนอ

ชื่อเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการออกข้อสอบ/

ตรวจขอ้สอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน

บุคคล 

ก.ค.-60 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร 

อย่างนอ้ย 5 วัน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

 

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วัน

ท าการ 

ก.พ. 61, 

ส.ค. 61 

 

5) สง่ผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงาน

บุคคลตามระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ 

มี.ค. 61, 

ก.ย. 61 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

9. งานพัฒนาบุคลากร    

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหน่งงานที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนา

ตนเองจากบุคลากร 

ก.ค.-60 ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) น าความต้อง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

ก.ค.-60 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา

ตามแผนที่ก าหนด 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

 

4) ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากร

ภายในหนว่ยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ก.พ. 61, 

ส.ค. 61 

 

5) รายงานผลการน ารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้

มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

มี.ค. 61, 

ก.ย. 61 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

10. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประเมนิการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบ

ได้วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมด้าน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดท าบัญชีรายชื่อส าหรับการประเมนิผลการ

ปฏิบัติราชการในระบบ ERP 

รอบที่ 1 

มี.ค. 61 

รอบที่ 2 

ก.ย. 61 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/

ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน 

3) ด าเนนิการประเมินผลและยนืยันข้อมูลในแบบ

ประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการรับทราบผลการ

ประเมินฯ ในระบบ ERP 

รอบที่ 1 

เม.ย. 61 

รอบที่ 2 

ต.ค. 61 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

11. งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มงีบประมาณใช้

ในการบริหารจัดการ

หนว่ยงานที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับ

โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครบ

ทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 

60 

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรร

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีให้กับโครงการ

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบ

ทุกโครงการที่มกีารจัดสรรงบประมาณ 

4) เสนอค าขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.-60 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

12. งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้หนว่ยงานมี

ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน

และสามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติได้ 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

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

60 

  

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 2) วิเคราะหท์ิศทางของหนว่ยงาน 

3) บุคลากรภายในหนว่ยงานมสี่วนรว่มในการ

วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มิ.ย. - ก.ค. 

60 

 

  

4) จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตอ่คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 

60 

 
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติ 

ต.ค.-60 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

13. งานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การรายงานผล

การใชจ้่ายงบประมาณ

และผลการด าเนินงานมี

ความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จา่ยของโครงการกิจกรรมย่อย

ในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ

ด าเนนิงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

  

  

  

ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP 

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   

3) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผล

การใชจ้่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

4) รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบ

ทุกเดือน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

14 งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการมีประสิทธิภาพและ

มผีลการปฏบัิตริาชการ

บรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

การด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการของหน่วยงานตาม

แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ก.ย.-60 

 

ฝ่ายบริหาร

และแผนงาน 

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏบัิติ

ราชการของหนว่ยงาน 

3) จัดท าปฏทิินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ ของหน่วยงาน 

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปี

งบประมาณของหน่วยงาน 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์

การให้คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 60 

 

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานลงสูร่ะดับบุคคล ต.ค.-60 

 7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการตดิตาม

และประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

8) ตดิตามความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามแผนปฏบัิติ

การประจ าปแีละตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลทุกเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 

61 

 9) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามค ารับรอง

การปฏบัิตริาชการในระบบตดิตามให้มหาวทิยาลัยทราบทุก

เดอืน 

10) รายงานความก้าวหนา้การปฏบัิตริาชการตาม

แผนปฏิบัตกิารประจ าปแีละรายงานให้คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.60, ม.ีค.

61 

ม.ิย.61, ก.ย. 

61 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

15 งานประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

   

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การประกัน

คุณภาพการศกึษา

ภายในของหนว่ยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้าน 

ด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C 

) 

1) จัดท าโครงร่างองค์กรได้ครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับความเห็นชอบจาก

ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

พ.ย. 59 ฝา่ยบริหาร

และแผนงาน 

2) ประเมินตนเองตามเกณฑ ์EdPEx อย่างครบถ้วน

ทั้ง 6 หมวด และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงาน 

พ.ย. 59 

 

3) จัดท าแผนพัฒนาตนเอง/รักษามาตรฐานตาม

ข้อก าหนดย่อยตามเกณฑไ์ด้ครบถ้วนตามที่ก าหนด

และได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของ

หนว่ยงาน 

ธ.ค. 59 

 

4) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

EdPEx ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้กับมหาวิทยาลัย 

และได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของ

หนว่ยงาน 

มี.ค. , มิ.ย.,  

ส.ค. 60 
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งาน/วตัถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

16. งานอบรมพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษา 

   

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การอบรม

พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสอดคล้อง

กับนโยบายการ

ยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของ

การควบคุมด้าน 

การด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าปฏิทินการจองสอบและจองอบรมใน

ระบบ Google Calenda 

ต.ค. 60-

ก.ย. 61 

  

  

  

ฝา่ย

ภาษาต่างประเทศ 

2) จัดท าระบบจองสอบและจองอบรมผา่นเว็บไซต์ 

ILPC (www.ilpc.ssru.ac.th) 

3) ก าหนดระยะเวลาในการจัดสอบและจัดอบรม 

4) ท าหนังสือเชญิวิทยากรเพื่อจัดอบรม 

5) เมือ่จัดอบรมและจัดสอบเสร็จสิน้จงึด าเนินการ

สรุปผลสอบและผลการอบรม 

6) น าผลสอบและผลการอบรมประกาศผา่นเว็ป

ไซต์ เว็บไซต์ ILPC (www.ilpc.ssru.ac.th)  และ 

Fanpage facebook ของสถาบันฯ 

7) จัดท าหนังสอืเพื่อส่งผลสอบและผลการอบรม

ส าหรับนักศกึษาที่สอบผา่นไปที่ฝ่ายทะเบียน โดย

ผา่นผูอ้ านวยการสถาบันฯ อนุมัติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิความ

เสี่ยง (FM-RM 01) 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ์ 

งาน 

แผนงานและ

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้

หน่วยงานมี

ทิศทางองค์กร

ที่ชัดเจนและ

สามารถ

น าไปสู่การ

ปฏิบัติได ้

การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกมีผล

ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ไม่ตอบสนอง 

 

1.การปรับเปลี่ยนของ

รัฐบาล 

2. การเปลี่ยนแปลงของ

คู่แขง่ขัน 

3. เทคโนโลยทีี่

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 4

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 8 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดือน 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

ผลการด าเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 80 – 84 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 85 – 89 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 90 – 94 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

2.ด้านการปฏบิัตงิาน 

งานอบรม

และจัดสอบ

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

SSRU-TEP 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

ไม่ตอบสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัย 

 

1.การปรับเปลี่ยนนโยบาย/

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

2. การเปลี่ยนแปลงของ

คู่แขง่ขัน 

 

มโีอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดือน 

 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดือน 

 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดือน 

 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดือน 

 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดือน 

สูงมาก 

 

 

สูง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

น้อย 

 

 

น้อยมาก 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

ผลการด าเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 80 – 84 

 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุร้อยละ 85 – 89 

 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 90 – 94 

 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

สูงมาก 

 

 

สูง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

น้อย 

 

 

น้อยมาก 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของการ

ด าเนินงาน

ภายในองค์กร

ให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

 

 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่

มีผลต่อการการปฏิบัตงิาน

ของหน่วยงาน 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเกิดความ

ขัดข้อง 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดือน 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

ผลการด าเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 80 – 84 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 85 – 89 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 90 – 94 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน 

บรหิารงาน

บุคคล 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่

บุคลากร

ภายใน

หน่วยงานได้

ทราบถึง

กฎระเบียบ 

ข้อบังคบัตาม

สายงานของ

ตน 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย 

1.หน่วยงานภายนอกมีการ

ปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

ข้อบังคบั ประกาศ หรือ

แนวปฏิบัต ิ

2.บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน

รับรูข้้อมูลที่เกิดจากข้อ 1 

ล่าช้า ท าให้มีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดือน 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

ผลการด าเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 80 – 84 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 85 – 89 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 90 – 94 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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งาน/

วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งาน 

กิจการพเิศษ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมให้

ความรู้แก่

บุคลากร

นักศึกษาทัง้

ภายในและ

ภายนอก 

2.เพื่อจัดหา

รายได้เข้าสู่

หน่วยงานและ

เพิ่มศักยภาพ

ให้แก่

หน่วยงานมาก

ขึน้ 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม

ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน

มาก 

มหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาค 

เพิ่มจ านวนหลกัสูตร

ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ 

เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 1 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 3 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 6 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 9 

เดือน 

โอกาสในการเกิดภายในรอบ 12 

เดือน 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

ผลการด าเนินงานบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 80 – 84 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 85 – 89 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุรอ้ยละ 90 – 94 

 

ผลการด าเนินงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อยมาก 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสท่ี

จะเกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ์  

งานแผนงานและงบประมาณวตัถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจน

และสามารถน าไปสู่การปฏบัิตไิด้ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกมผีลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไม่ตอบสนอง 

 

1. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตอ่การก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ

รองรับตอ่การเปลี่ยนแปลง 

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานร่วมกันใน

แตล่ะยุทธศาสตร์กับบุคลากรในหน่วยงาน 

4.ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารหนว่ยงาน 

รวมท้ังมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

3 3 9 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 
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งาน/วัตถุประสงค ์

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ ผล 

กระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน  

งานอบรมและจัดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรมหาวิทยาลัย SSRU-TEP 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยไมผ่่านเกณฑ์

การสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

SSRU-TEP 

 

ไม่มี 5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 
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งาน/วัตถุประสงค ์

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกิดขึน้ 

ผล 

กระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการ

ด าเนนิงานภายในองค์กรให้บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

มผีลตอ่การการปฏบัิตงิาน

ของหน่วยงาน 

1. ศกึษาและตดิตามปัญหาในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เข้าร่วมกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศในสว่นมหาวิทยาลัย 

เพือ่ติตามปัญหา หรือ แจ้งเตอืน ปัญหาท่ีเกิดในระดับ

มหาวทิยาลัยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในระดับหนว่ยงาน 

3. ใหค้ าปรึกษาในการใชง้านเทคโนโลยเีพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ

ของการด าเนนิงานภายในองคก์ร 

2 4 8 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 
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งาน/วัตถุประสงค ์

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

แนวทางการจัดการความ

เสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

งาน 

บรหิารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบถงึกฎระเบียบ 

ข้อบังคบัตามสายงานของตน 

ข้อบังคบัของหน่วยงาน

ภายนอก 
ยังไม่ม ี 3 4 12 ความเสี่ยงสูง 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความ

เสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสท่ีจะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนนความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

งาน 

กิจการพเิศษ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บคุลากรนักศึกษาทั้งภายใน

และภายนอก 

2.เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่หน่วยงานและเพิ่มศักยภาพ

ให้แกห่น่วยงานมากขึน้ 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่าง ๆ 

เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก 
ยังไม่ม ี 2 5 10 ความเสี่ยงสูง 
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