
 

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

  

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ค ำน ำ 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการ

ด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก

การวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึน้ 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 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

  (อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ) 

(คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 

 

 

 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้

ระดับความเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ขอ้ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปตาม

เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ

บริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหมท่ี่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจ

ถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

วิทยาลัยฯ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างตน้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยง

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยง

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จ านวน..5.. ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

 



 

 ข  

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์  

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอก (ยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบาย

รัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ สังคม คู่แข่งขัน) มี

ผลตอ่การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ท่ีไมต่อบสนอง 

1. มแีผนการตดิตามผล ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กลยุทธ์และ

แผนงานเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการ 

3. มกีารให้ความรู้ดา้นการบริหารจัดการเชงิกลยุทธ์ การบริหารโครงการ

แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเหมาะสม 

4.ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหาร

วทิยาลัยฯ รวมท้ังมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ท่ีมีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของวทิยาลัยฯ ในทางลบ 

1. มีแนวปฏบัิตใินการเผยแพร่ขอ้มูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

ท่ีสง่ผลตอ่ภาพลักษณท่ี์ดขีองวทิยาลัยฯ ให้กับบุคลากรและนักศกึษา 

3.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน ์(social 

media) ท่ีสง่ผลตอ่ภาพลักษณข์องวทิยาลัยฯ ในทางลบ 

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของวทิยาลัยฯ ในทางลบ 

2.2 บุคลากรสายวิชาการในหน่วยงาน 

ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้

ในการเขียนผลงานวิจัย 

1. มีการติดตามผลการด าเนินงาน และให้รายงานความก้าวหน้าทุก 3 

เดอืน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ

ในการเขียนผลงานวิจัย 

3. ความเสี่ยงด้านทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 การเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยของวทิยาลัยฯ 

2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ ให้

บุคลากรได้รับทราบ 

3. ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของวทิยาลัยฯ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของวทิยาลัยฯ  

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของวทิยาลัยฯ 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัยของวิทยาลัย

ฯ ในปีถัดไป 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ภายนอกมีผลต่อการ

ปฏบัิตงิานของวทิยาลัยฯ 

1.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถงึการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหนว่ยงานภายนอกที่มผีลตอ่การปฏบัิตงิานของ

วทิยาลยัฯ 



 

ค 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

2.ปฏรูิปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการของ

วทิยาลัยฯ ให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน

ภายนอก 

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ให้กับ

เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏบัิติ 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

ปฏิบัติงานมาตรฐาน จ านวน 25 กระบวนการปฏิบัติงาน และมีงานภายใต้กระบวนการ 146 งาน  

รายละเอียดดังนี ้

 

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน

และท้องถิ่น 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อให้แหลง่เรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม 

วตัถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวจิัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม้คีวามเชี่ยวชาญใน

การเขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพแ์ละ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

5 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาและบุคลากร

ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ คา่นิยม ความมีสุนทรีย์ 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

 

9 



 

 ง  

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ให้เป็นไปตามระบบ 

Clearing house และแผนการรับนักศกึษาท่ีก าหนดไว ้

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

8 งานจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร 

เกณฑ์ข้อบังคับของสภาการพยาบาล และ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

4 

9 งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

10 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ (5 ดา้น) 

และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

9 

11 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัตติามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง (C)  

4 

12 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

13 งานจ าหน่ายพัสด ุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

11 

14 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย  

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคด์้าน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง (C) 

6 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองวทิยาลัยฯ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

 

6 



 

จ 

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

วทิยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยก าหนด มคีวามโปรงใส่ 

ตรวจสอบได้ 

วตัถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง (C) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะที่

ก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

20 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

4 

21 งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการวทิยาลัยฯ

ท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

เพื่อให้วทิยาลัยฯ มทิีศทางองค์กรท่ีชัดเจนและ

สามารถน าไปสูก่ารปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการ

ด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผล

การด าเนนิงานมีความถกูต้อง 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

 

 

 

4 



 

 ฉ  

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรมการ

ควบคุม 

24 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในหนว่ยงานจัดการศึกษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

วทิยาลัยฯ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

 

11 

25 งานติดตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้าน การด าเนินงาน (O) 

10 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหน่ึงที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้

ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ

โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน

ราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน

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

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 (ข้อ 3) ก าหนดใหว้ิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม

พันธกิจของวทิยาลัยฯ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 



2 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
  

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลติบัณฑิต 

(Educate) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้าน

สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับสากล มี

จิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

วิจัย 

(Research) 

วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการ

พยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

และสากล 

บริการวิชาการและชุมชน 

(Academic and Community 

Services) 

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและ

เครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟู

สมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สังคม  

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(Arts and Culture Conservation ) 

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 1.2.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 

  1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี 

และปฏิบัติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มี

จิตส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

สังคมและประเทศชาติ 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและ

สุขภาพ 
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  3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน

การพยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

  4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

  1) ความรู ้(Knowledge)  

  2) คุณธรรม (Moral)  

  3) เครือขา่ย (Partnership / Cooperation)  

  4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

  5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 
 

 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  

 (Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
 

 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรม

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และถ่ายทอดความรูข้องวิชาชีพให้แก่ผูอ้ื่นได้ 

 จติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

 S = Smart Students : คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความสามารถ มีทักษะ

ในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 

 M = Smart Management : มีผู้บริหารมอือาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร

จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภบิาล   

 A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ 

และสามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  

 R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

 T = Smart Teacher & : Technology ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอด

ความรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและ

การด ารงตน 
 

ค าขวัญ / Motto วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมี

ความหมายว่า 

 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 

 Noble  หมายความว่า มีความรู ้

 Honour  หมายความว่า มีเกียรติยศ 

 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 

 Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอือ้อาทรตอ่ผูอ้ื่น 

 Responsibility หมายความว่า มีความรับผดิชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 

 Unity  หมายความว่า มคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 
 

 1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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1.3 ข้อมูลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร เป็น

ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2557 

ปีการศึกษา 

 2558 

ปีการศึกษา 

2559 

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 1 1 

รวมทั้งสิน้ 1 1 1 

แหลง่ข้อมูล : งานวชิาการ วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 475 คน จ าแนกเป็น 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 475 คน ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

จ านวนนักศกึษา  ปีการศกึษา 2557  ปีการศกึษา 2558  ปีการศกึษา 2559 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 465 - 465 475 - 475 475 - 475 

รวมทั้งสิ้น 465 - 465 475 - 475 475 - 475 

แหลง่ข้อมูล : งานวชิาการ วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 117 คน เป็น

ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 115 - 115 119 - 119 117 - 117 

รวมทั้งสิ้น 115 - 115 119 - 119 117 - 117 

แหลง่ข้อมูล : งานวชิาการ วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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 1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 

การมีงานท า รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ 

ก.พ. 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.56 4.49 4.44 4.43 
 

 1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

 

สาขา 

ปีงบประมาณ  

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใ

ช้ 

ผลงาน น าไปใ

ช้ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 11 6 18 15 16 16 26 26 

รวมทั้งสิ้น 11 6 18 15 16 16 26 26 

 

 1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

ปีงบประมาณ

2557 

ปีงบประมาณ

2558 

ปีงบประมาณ

2559 

ปีงบประมาณ

2560 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 13 14 18 6 

รวมทั้งสิ้น 13 14 18 6 

 

 1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ

2557 

ปีงบประมาณ

2558 

ปีงบประมาณ

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 16 9 4 

รวมทั้งสิ้น 16 16 9 4 
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 1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 

  1.3.8.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 50 10 60 5 35 8 48 - 33 13 46 

รวมท้ังสิ้น - 50 10 60 5 35 8 48 - 33 13 46 

หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย 5 คน      ข้อมูล ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
   

  1.3.8.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 4 6 60 40 3 5 48 39 4 3 46 

รวมท้ังสิ้น 50 4 6 60 40 3 5 48 39 4 3 46 

หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อดว้ย 5 คน      ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
 

  1.3.8.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 9 5 - 14 10 5 - 15 9 6 - 15 

รวมท้ังสิ้น 9 5 - 14 10 5 - 15 9 6 - 15 

       ข้อมูล ณ วันที่  3  กรกฎาคม  2560 
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศกึษา 5 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

รายละเอียด ดังนี้ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช ้

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 5 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(3.37+1.12+4.96) 

1.5 , 1.6 

(5.00+5.00) 

1.1 

(-) 
3.89 ด ี

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 ดีมาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 ดีมาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 ดีมาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(4.00+5.00) 

- 
4.50 ด ี

รวม 12 4 7 1   

คะแนนเฉลี่ย 3.61 4.86 5.00 4.45 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ดีมาก ดีมาก  

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบ

ควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ

และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่

ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเปูาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมิน 

1.แผนบรหิารความเสี่ยง 

1 . 1  เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จั ดกา รกั บคว าม เสี่ ย ง เพื่ อ

ปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับท่ียอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงท่ีได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ี

ก าหนดขึน้ต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ ยง ท่ี

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึ้น

ตอ่ปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด า เนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานท่ีมีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมท่ี

ก าหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานท่ี

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเส่ียง 

1 เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความ

เข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

24 ก.ค.60 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

มคีวามรู้ความเข้าใจการ

บรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 จัดท า (รา่ง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

(รา่ง) แผนบรหิารความ

เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านความ

เห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้รับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.60 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

จัดสง่แผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ให้กับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

6 เผยแพร่แผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมไดร้ับรูแ้ผน

บรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเส่ียง 

7 ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ผลการด าเนินการตาม

แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเส่ียง 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

  รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ความกา้วหน้าของการ

ด าเนินการตามแผน

บรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

- รอบ 3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ 6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ 9 เดอืน ม.ิย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61 

9 

  

  

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ

ทราบ 

  รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ผู้บรหิารรับทราบรายงาน

ผลการด าเนินงานตาม

แผนบรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

- รอบ 3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ 6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ 9 เดอืน 

 

 

 

ม.ิย.61 
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ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

10 

  

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ให้กับกองนโยบายและแผน 

  รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

จัดสง่รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ 3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ 6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ 9 เดอืน ม.ิย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61   

11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (รอบ 12 เดอืน) ต่อคณะกรรมการ

บรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสุดของ

หน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ  

ก.ย.61 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หน่วยงานหรอืผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยงาน 

12 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในปีถัดไป  

ก.ย.61 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

(รา่ง) แผนบรหิารความ

เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตาม

แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคม

ทราบ 

ก.ย.61 รองคณบดฝีุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมรับทราบ

รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

2) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 ส.ค. 60 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ส.ค. 60 แนวทางการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

3. จัดท าแผนการควบคุมภายในระดับ

หนว่ยงาน 

ส.ค. 60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ่คณะกรรมการ

บริหารหนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หนว่ยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

ก.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 ได้รับความเห็นชอบ 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได้รับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก

เข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง) 

30 ก.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2560 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หนว่ยงานให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏบัิติ 

 

ต.ค.60 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561  

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. ประเมินผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด านินงานตามแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 และ 12 เดอืน 

- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 ม.ีค. 61 

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

9. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรมการบริหาร

หนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน

เพื่อทราบ 

ม.ีค. 61 คณะกรรมการบริหารหนว่ยงานหรือผู้บริหาร

สูงสุดของหนว่ยงานรับทราบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน 

ให้กองนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 

เดอืน ได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด - รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   30 ม.ีค. 61 

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

11. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 12 เดอืน) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน

เพื่อพิจารณา ให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

ก.ย. 61 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหาร

หนว่ยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงาน 

12. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ก.ย. 61 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2560 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยฯ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 

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

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ

โครงการ โดยควรค านงึถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ

น าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น

ส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น  

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 เกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรอืน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

 เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน

คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง

ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก 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 โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ

เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน า

แนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

  4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ

การมสี่วนรว่ม 

  4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

  4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

  4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของ

หน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพ 

แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  และผู้บริหาร

ของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ใน

การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
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จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ใน

การให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ยุทธศาสตรช์าติ/นโยบาย

รัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ สังคม คู่แข่งขัน) มีผลตอ่การก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 

 

5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อยกว่า

ร้อยละ 80  

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดอืน  

สูง 

 

4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

80-84  

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดอืน  

ปานกลาง 

 

3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

85-89 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 9 เดอืน 

น้อย 

 

2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

90-94 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ปี 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุมากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 95 

นอ้ยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในทางลบ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า 

10 ชอ่งทาง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก

สัปดาห ์

สูง 

 

4 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสื่อสังคมออนไลน์ นอ้ยกว่า 5 

ชอ่งทาง 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเดือน ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสื่อสังคมออนไลน์ นอ้ยกว่า 3 

ชอ่งทาง 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก 3 

เดอืน 

น้อย  

 

2 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชน

หรือสื่อสังคมออนไลน์ 1 ชอ่งทาง 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นทุก 6 

เดอืน 

นอ้ยมาก 1 มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะ

ภายในมหาวทิยาลัย 

นอ้ยมาก 1 

 

ความเสี่ยง 2.2 บุคลากรสายวิชาการในหน่วยงาน ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้

ในการเขียนผลงานวิจัย 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายในรอบ 

1 เดอืน 

 

สูงมาก 5 อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา

นักวิจัยร้อยละ 40 ต่ออาจารย์

ประจ าทัง้หมด 

สูงมาก 

 

5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายในรอบ 

3 เดอืน 

สูง 4 อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา

นักวิจัยร้อยละ50 ต่ออาจารย์

ประจ าทัง้หมด 

สูง 

 

4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายในรอบ 

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา

นักวิจัยร้อยละ 60 ต่ออาจารย์

ประจ าทัง้หมด 

ปานกลาง 

 

3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายในรอบ น้อย 2 อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา น้อย 2 



18 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

9 เดอืน นักวิจัย ร้อยละ70 ต่ออาจารย์

ประจ าทัง้หมด 

 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายในรอบ 

1 ปี 

นอ้ยมาก 1 อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา

นักวิจัย  ≥ ร้อยละ80ต่ออาจารย์

ประจ าทัง้หมด 

นอ้ยมาก 1 

 

   3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  

ความเสี่ยง 3.1 การเกิดอัคคภีัยภายในอาคาร 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 6 

เดอืน 

สูงมาก 5 มผีู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตราย

ถึงชีวิต หรือมูลค่าความเสียหาย

เกินกวา่ 500,000 บาท 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ปี 

สูง 4 มีผู้ ได้ รับบาดเจ็บสาหัส  ห รือ

ทุพพลภาพ หรือมูลค่ าความ

เสียหาย100,001- 500,000 บาท 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ปี 6 เดอืน 

ปานกลาง 3 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการ

รักษา หรือมูลค่าความเสียหาย 

50,001- 100,000 บาท 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 2 ปี 

น้อย 2 ไม่มีผู้ ได้ รับบาดเจ็บหรือมูลค่า

ความเสียหาย 5,001-50,000 

บาท 

น้อย 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นมากกว่า 

2 ปี 

นอ้ยมาก 1 ไม่มีผู้ ได้ รับบาดเจ็บหรือความ

มูลค่าความไม่เกิน 5,000 บาท 

นอ้ยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ภายนอกมีผลต่อการปฏบัิตงิานของวทิยาลัยฯ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 

เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน

ให้กับหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 3 

เดอืน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัยฯ 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 6 

เดอืน 

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น

มหาวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 9 

เดอืน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ภายในวทิยาลัยฯ 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี นอ้ยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ภายในหรือส่วนงานของวิทยาลัยฯ 

นอ้ยมาก 1 

 

 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 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความ

รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้

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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สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี

ระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแลว้ ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก

และสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

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 แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ต้องรีบด าเนนิการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมไ่ด้ หาทางแกไ้ขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เร่ิมหาแนวทางปอูงกันเพื่อให้อยูใ่นระดับความ

เสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝูาระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไมต่อ้งท าอะไร 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกล

ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น 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 

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 
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ภายนอกหรอืการจา้งบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น

ต้น 

 เมื่อได้ประเมนิความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจงึด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่

เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดย

กิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ  ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้

เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย

ผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หนว่ยงานมีการประเมินประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิ สามารถลดหรอืปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยงวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ท่ี

ใช้

จัดการ

กับความ

เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

1.ด้านกลยุทธ์ 

งาน 

งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้วิทยาลัยฯ มี

ทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสูก่ารปฏบัิติได้ 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก (ยุทธศาสตร์

ชาติ/นโยบายรัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม คู่แข่งขัน) มผีลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ท่ีไม่

ตอบสนอง 

4 5 20 สูงมาก การลด

ความ

เสี่ยง 

1. มีแผนการตดิตามผล ทบทวน

และปรับปรุงยุทธศาสตร์กลยุทธ์

และแผนงานเป็นระยะเพื่อให้

สอดคลอ้งกับบริบทของสังคมท่ี

เปลี่ยนไป 

2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการ

ติดตามประเมินผลโครงการ 

3. มีการให้ความรู้ดา้นการ

บรหิารจัดการเชิงกลยุทธ ์การ

บรหิารโครงการแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

4.ติดตาม และประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตรใ์ห้

ผู้บรหิารวิทยาลัยฯ รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ผู้ก ากับดูแล : 

อ.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 

ผู้รับผิดชอบ : 

น.ส.พัชรา กลา้หาญ 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ท่ี

ใช้

จัดการ

กับความ

เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

งาน 

การประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ข่าวสารท่ี

เผยแพร่มีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ท่ีมีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในทางลบ 

4 5 20 สูงมาก การลด

ความ

เสี่ยง 

1. มีแนวปฏบัิติในการเผยแพร่

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ

ในการใช ้สื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) ท่ีส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ท่ีดขีองวิทยาลัยฯ 

ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

3.ติดตาม และเฝูาระวังการ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ท่ีส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

ในทางลบ 

4.มแีนวทางในการจัดการกรณีท่ี

มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี

สง่ผลต่อภาพลักษณ์ของ

วิทยาลัยฯ ในทางลบ 

 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ผู้ก ากับดูแล :  

อ. ดร.เปรมวด ี คฤหเดช 

ผู้รับผิดชอบ : 

นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่ 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ท่ี

ใช้

จัดการ

กับความ

เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

งาน 

พัฒนานักวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และนักวิจัยให้

มคีวามเชี่ยวชาญใน

การเขียนผลงานวจิัย 

2.2 บุคลากรสายวิชาการในวิทยาลัย

ฯ ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ

ความรู้ในการเขียนผลงานวิจัย 

4 5 20 สูงมาก การลด

ความ

เสี่ยง 

1. มกีารติดตามผลการ

ด าเนินงาน และให้รายงาน

ความกา้วหน้าทุก 3 เดอืน 

2. สง่เสริม สนับสนุนโครงการ

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขียน

ผลงานวิจัย 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ผู้ก ากับดูแล :  

ผศ.ดร.บุญศร ีกิตติโชติ

พาณิชย์ 

ผู้รับผิดชอบ : 

น.ส.อัญชา แดงทองดี 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

งาน 

ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีการปูองกัน

อัคคีภัยภายในอาคาร 

ปูองกันการเกิด

อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

3.1 การเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร 4 5 20 สูงมาก การลด

ความ

เสี่ยง 

1. มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ 

และก าหนดผู้รับผิดชอบการ

ปูองกันและระงับอัคคีภัยของ

วิทยาลัยฯ 

2. สื่อสารและเผยแพร่แผน

ปูองกัน และระงับอัคคีภัยของ

วิทยาลัยฯ ให้บุคลากรไดร้ับ

ทราบ 

3. ด าเนินงานตามแผนปูองกัน

และระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ 

4. เข้ารว่มกิจกรรมตามแผน

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ผู้ก ากับดูแล : 

อ. ดร.เปรมวด ี คฤหเดช 

ผู้รับผิดชอบ 

นายวสวัตต์ิ จันทรง์าม 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ท่ี

ใช้

จัดการ

กับความ

เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ปูองกันและระงับอัคคีภัยของ

วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย 

5. ติดตามและประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามแผนปูองกันและ

ระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ 

6. น าผลการประเมนิมาปรับปรุง

แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย

ของวิทยาลัยฯในปีถัดไป 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน 

ดา้นการปฏบัิติตาม

กฎระเบียบ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ถูกต้องตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ภายนอกมผีลต่อ

การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 

4 5 20 สูงมาก การลด

ความ

เสี่ยง 

1.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละ

งานวิเคราะห์ถงึการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการ

ปฏบัิติงานของวิทยาลัยฯ 

2.ปฏริูปกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบัิติราชการของวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ผู้ก ากับดูแล :  

อ. ดร.เปรมวด ี คฤหเดช 

ผู้รับผิดชอบ : 

นายนพปฎล  อินยาศรี 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเส่ียง 

สถานะของความเส่ียงก่อนการควบคุม กลยุทธ์ท่ี

ใช้

จัดการ

กับความ

เส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน

ความ

เส่ียง 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

หน่วยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ให้กับเจา้หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง

รับทราบและถือปฏบัิติ 

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย 

ข้อกฎหมายในดา้นต่างๆ เพื่อให้

การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรง

ตามตอ้งการของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

1) มสี่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชนและองคก์าร

เปูาหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

วทิยาลัยฯ 

ก.ค.-60 1.รองคณบดีฝุายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.งานวจิัยและบริการ

วชิาการ วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

2) ส ารวจความตอ้งการจากกลุม่ชุมชนและองค์การ

เปูาหมาย 

ส.ค.-60 

3) น าผลการส ารวจความตอ้งการมาจัดท าแผนการ

บริการวิชาการประจ าปแีละแผนการใชป้ระโยชน์

จากการบริการวิชาการ 

4) จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปแีละ

แผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวิชาการท่ีผ่าน

การอนุมัตจิากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

ก.ย.-60 

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

ต.ค.60-ม.ีค.61 

6) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริการ

วชิาการลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้

ครบถ้วน 

ธ.ค.60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61 

7) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและ

ตัวช้ีวัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้

คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ พจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.61 
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 

วทิยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการท าแผน

บริการวิชาการในปีถัดไป 

ส.ค.-61 

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อให้แหลง่เรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของ

สังคม 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) คัดเลอืกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในแหลง่เรียนรู้ ต.ค.-60 1.รองคณบดีฝุายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ชุมชน 

3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหลง่เรียนรู้ตาม

ชอ่งทางต่างๆ 

ต.ค. 60-ม.ีค. 61 

4) รายงานผลการด าเนนิงานการให้บริการแหลง่

เรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้

ครบถ้วน 

ธ.ค.60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61, ก.ย. 61 

5) น าฐานความรู้/องคค์วามรู้ท่ีอยู่ในแหลง่เรียนรู้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหนว่ยงานและสถาบันวจิัย

และพัฒนา 

ส.ค.-61 

3 งานพัฒนานักวจิัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

นักวจิัยให้มีความเชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการวจิัยท่ีผ่านการ

อนุมัตจิากคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ 

ก.ย.-60 1.รองคณบดีฝุายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

2) จัดโครงการพัฒนานักวจิัยตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

ต.ค.60-ก.ย.61 

3) อาจารย์ประจ าของหน่วยงานท่ีผ่านการพัฒนา

ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย 

4) รายงานผลการพัฒนานักวจิยัลงในแบบฟอร์มท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดไดค้รบถ้วน 

ธ.ค.60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61, ก.ย. 61 
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์มีการตีพิมพแ์ละเผยแพร่

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตพีมิพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ 

ต.ค.60-ก.ย.61 1.รองคณบดีฝุายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสาร

ระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็น

เจ้าภาพร่วมกับหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) สรุปและรายงายผลการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยท้ังภายในและภายนอกของอาจารย์ลงใน

แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน 

5 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้

นักศกึษาและบุคลากรได้รับการ

พัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านยิม ความ

มสีุนทรีย์ และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมภายในวทิยาลัยฯ 

ก.ค.-60 1.รองคณบดีฝุายกิจการ

นักศกึษา 

2.งานกิจการนักศกึษา 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

3) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  ตัว

บ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ

ตัวช้ีวัดของโครงการ 

4) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด

ของโครงการทุกโครงการท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติ

การดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค. 60-ก.ค. 61 
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5) รายงานผลการด าเนนิงานการจัดโครงการตาม

แผนปฏิบัตกิารดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมตอ่ผู้บริหารหนว่ยงานและส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม ปลีะ 2 คร้ัง 

ม.ค. 61 , ก.ค. 61 

6) เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้ประชาคมทราบ 

ส.ค. 60- ก.ค. 61 

7) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

และตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม และรายงานตอ่ผู้บริหาร

วทิยาลัยฯ และส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ก.ค.-61 

8) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการ

รับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

1) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตเพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค.60-ก.ย. 61 1.รองคณบดีฝุายวิชาการ 

2.งานวชิาการ 

2) แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์

หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มอืระบบกลไกในการ

พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมสี่วนร่วมของ

คณะกรรมการฯ  

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ของ สกอ. 

5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ า วทิยาลัย
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

พจิารณาเห็นชอบ 

6) จัดส่งให้กองบริการการศกึษาตรวจสอบรูปแบบ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.  

7) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาวชิาการพิจารณา

เห็นชอบ 

8) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย

พจิารณาอนุมัต ิ

9) จัดท าบันทึกข้อความส่งกองบริการการศกึษา

เพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับ

จากวันท่ีสภาแจ้งมตอินุมัต ิ

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษา

ตอ่ให้เป็นไปตามระบบ Clearing 

house และแผนการรับนักศกึษาท่ี

ก าหนดไว ้ 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดส่งแผนการรับนักศกึษาใหก้องบริการ

การศึกษาเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและ

สภามหาวทิยาลัยอนุมัต ิ

ม.ิย.-60 1.รองคณบดีฝุายวิชาการ 

2.งานวชิาการ 

2) ก าหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้

กองบริการการศกึษา 

ส.ค.-60 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศกึษาผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ 

ส.ค.-ธ.ค. 60  

ม.ค.-ก.ค.61 

4) สอบปฏบัิตหิรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์

การคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยและจัดส่งผลการสอบ

คัดเลอืกให้กองบริการการศกึษาภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

รอบท่ี 1 ธ.ค. 60 

รอบท่ี 2 เม.ย. 61 

รอบท่ี 3 พ.ค. 61 

รอบท่ี 4 ม.ิย. 61 
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รอบท่ี 5 ก.ค. 61 

5) ตรวจสอบจ านวนนักศกึษาท่ีรายตัวเข้าศึกษา

เทียบกันแผนรับนักศกึษาประจ าปี 

ก.ค.-61 

8 งานจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตาม

โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคบั

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วา่ด้วยการจัดการศกึษา  

วัตถุประสงคด์้าน การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C )   

1) สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนด 

พ.ย.-ธ.ค.60 1.รองคณบดีฝุายวิชาการ 

2.งานวชิาการ 

2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของ

หลักสูตรและเงื่อนไขของค าอธิบายรายวชิา 

3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้

คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ 

4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีได้รับความ

เห็นชอบให้กองบริการการศกึษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค.-61 

9 งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แลว้เสร็จก่อนเปิด

ภาคเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1  

ก่อน 15 ส.ค. 60 

ภาคเรียนท่ี 2  

ก่อน 5 ม.ค.61 

1.รองคณบดีฝุายวิชาการ 

2.งานวชิาการ 

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวชิา

และทุกคาบเรียน 

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ท่ี

ก าหนด 

ภาคเรียนท่ี 1  

ส.ค.-ธ.ค. 60 

ภาคเรียนท่ี 2  

ม.ค.-พ.ค. 61 

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 60 

ภาคเรียนท่ี 2 พ.ค. 61 
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5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียน

การสอน 

ภาคเรียนท่ี 1  

ก่อน 15 ม.ค. 61 

ภาคเรียนท่ี 2  

ก่อน 15 ม.ิย. 61 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) 

ม.ิย.-61 

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเขา้ประเมินอาจารย์

ผู้สอนครบทุกรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 1 พ.ย. 60 

ภาคเรียนท่ี 2 มี.ค. 61 

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอตอ่

ผู้บริหาร 

ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 60 

ภาคเรียนท่ี 2 เม.ย.61 

10 งานสง่เสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิ

(5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) นักศกึษาเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏบัิติ

การดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาของ

วทิยาลัยฯ 

พ.ค.-ม.ิย. 60 1.รองคณบดีฝุายกิจการ

นักศกึษา 

2.งานกิจการนักศกึษา 

2) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาท่ีสง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ครบ 5 ด้าน ได้แก ่1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  2) 

ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปญัญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) 

ด้านทักษะการคิดวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม.ิย.-60 

3) เสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาให้ผู้บริหารสูงสุดของวทิยาลัยฯและ

ก.ค.-60 
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ผู้บริหารสูงสุดของมหาวทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ 

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นักศกึษา 

5) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการครบทุกข้อ 

ส.ค. 60- ก.ค. 61 

6) น าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป 

7) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนด้านการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มหาวทิยาลัยทราบ ปีละ 

2 ครัง้ 

รอบท่ี 1 ม.ค. 61 

รอบท่ี 2 มิ.ย. 61 

8) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ม.ิย.-61 

9) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัตกิาร

ด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในปถีัดไป 

12 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้

พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสด ุ ต.ค. 60-ก.ย. 61 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานพัสดุ 1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 

2) จัดเก็บวัสดุอยา่งเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน 

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปี

งบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ ์

1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP ต.ค. 60-ก.ย. 61 

2) เขยีนหมายเลขท่ีครุภัณฑ์ 
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3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ ์

4) เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม

ทะเบียน 

13 งานจ าหน่ายพัสด ุ เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานพัสด ุ1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย 

หมดความจ าเป็นในการใชง้าน 

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญ

หาย หมดความจ าเป็นในการใชง้านเพื่อขอจ าหนา่ย

ให้กับมหาวทิยาลัย 

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

ของครุภัณฑท่ี์เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑท่ี์

เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดี

พจิารณาอนุมัต ิ

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑ์

ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานให้

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

6) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขาย

ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 

8) รายงานการจ าหนา่ยครุภัณฑ์ให้ส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดนิทราบภายใน 30 วัน หลังจากลง
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จ่ายออกจากบัญช ี

การจ าหน่ายวัสด ุ

1) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความ

จ าเป็นในการใช้งาน 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 

2) ขออนุมัติจ าหนา่ยตามระเบียบท่ีก าหนด (วธีิขาย

ทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 

  

3) รายงานการจ าหนา่ยเศษวัสดุให้ส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดนิทราบ 

14 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคด์้าน  

-การรายงานทางการเงิน (F) 

-การปฏบิัตติามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 

 ( C ) 

1) โครงการได้รับอนุมัตจิากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 60-ก.ย. 61 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานพัสด ุ2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย 

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ 

5) เสนอผู้บริหารอนุมัตกิารเบิกจ่าย 

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีอง

หนว่ยงาน 

วัตถุประสงคด์้าน การ

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชงิรุก ระดับ

วทิยาลัยฯ 

ก.ค.-60 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานประชาสัมพันธ์ 

2) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชงิ

รุกที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน (O ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด

ของโครงการ รวมท้ังเสนอผู้บริหารสูงสุดของ

วทิยาลัยฯ อนุมัต ิ

3) รายงานผลการด าเนนิการตามแผน

ประชาสัมพันธ์เชงิรุกของวทิยาลัยฯ ให้ผู้บริหารและ

มหาวทิยาลัยทราบทุกไตรมาส 

ธ.ค. 60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61, ก.ย.61 

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณท่ี์มีต่อวทิยาลัยฯ ปีละ 

2 รอบ 

รอบท่ี 1 ก.พ. 61 

รอบท่ี 2 ส.ค. 61 

5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชงิ

รุกของวทิยาลัยฯ และรายงานตอ่ผู้บริหารและ

มหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ย.-61 

6) น าผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชงิรุก

มาปรับปรุงในปีถัดไป 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  

การร่าง/พมิพ ์ ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเกบ็

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงาน

สารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

ก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้ 

ต.ค. 60-ก.ย.61 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานธุรการและสาร

บรรณ 2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3) รา่ง/พิมพห์นังสือให้ถกูต้องตรงตามรูปแบบ

หนังสือราชการ 

4) เสนอหัวหนา้งาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) จัดเก็บหนังสอืราชการเข้าแฟมูแยกตามประเภท 

6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสอื (จากน้อยไปหา

มาก) 
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17 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

ต.ค.60-ก.ย.61 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานธุรการและสาร

บรรณ 

2) แจ้งแผนการประชุมตลอดท้ังปีให้คณะกรรมการ

ฯ ทราบ 

ต.ค.-60 

3) จัดสง่เอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหนา้ 

7 วัน 

ต.ค.60-ก.ย.61 

4) แจ้งมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไป

ตามระเบียบท่ีก าหนด โปรงใส่ 

ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบ

อัตราก าลังท่ีมีอยู ่

ต.ค.60-ก.ย.61 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานบริหารงานบุคคล 

2) จัดส่งคุณสมบัตขิองผู้สมัครท่ีต้องการและเสนอ

ชื่อเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ/

ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณใ์ห้กองบริหารงาน

บุคคล 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร 

อย่างนอ้ย 5 วัน 

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อยา่งน้อย 15 วัน

ท าการ 

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณใ์ห้กองบริหารงาน

บุคคลตามระยะเวลาท่ีก าหนดในค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ 
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19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ี

ตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนา

ตนเองจากบุคลากร 

ก.ค.-60 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 

2.งานบริหารงานบุคคล 

2) น าความตอ้ง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรและได้รับการอนุมัตจิากผู้บริหารระดับสูง 

ก.ค.-60 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา

ตามแผนท่ีก าหนด 

ต.ค.60-ก.ย.61 

4) ตดิตามการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนข์องบุคลากร

ภายในวทิยาลัยฯ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

ก.พ. 61, ส.ค. 61 

5) รายงานผลการน ารู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากร

ให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

ม.ีค. 61, ก.ย. 61 

20 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิาน

เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบ

ได ้

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C) 

1) จัดท าบัญชรีายช่ือส าหรับการประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการในระบบ ERP 

รอบท่ี 1 ม.ีค. 61 

รอบท่ี 2 ก.ย. 61 

1.รองคณบดีฝุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.งานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/

ยนืยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน 

3) ด าเนนิการประเมินผลและยนืยันขอ้มูลในแบบ

ประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนนิการรับทราบผลการ

ประเมินฯ ในระบบ ERP 

รอบท่ี 1 เม.ย. 61 

รอบท่ี 2 ต.ค. 61 

21 งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการ

บริหารจัดการหนว่ยงานท่ี

เหมาะสม 

1) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด  

เม.ย. - ม.ิย. 60 1.รองคณบดีฝุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.งานแผนงานและ

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณ

การรายรับ  
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วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

3) จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปใีห้กับ

โครงการกิจกรรมในแผนปฏบัิตกิารประจ าป ีให้ครบ

ทุกโครงการ 

ประกันคุณภาพ 

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกตอ้งของการจัดสรร

งบประมาณรายจา่ยประจ าปใีหก้ับโครงการ

กิจกรรมในแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

ก.ค. - ส.ค. 60 

5) บันทึกงบประมาณรายจา่ยในระบบ ERP ให้ครบ

ทุกโครงการท่ีมีการจัดสรรงบประมาณ 

6) เสนอค าขอตัง้งบประมาณต่อคณะกรรมการ

ประจ าวทิยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ก.ย.-60 

22 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กร

ท่ีชัดเจนและสามารถน าไปสูก่าร

ปฏบัิตไิด้ 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) รวบรวมขอ้มูลภายใน-ภายนอกของวทิยาลัยฯ ม.ีค. - พ.ค. 60 1.รองคณบดีฝุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.งานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) วเิคราะห์ทิศทางของวทิยาลัยฯ 

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการ

วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

ม.ิย. - ก.ค. 60 

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปใีห้สอดคลอ้งกับทิศทางของมหาวทิยาลัย 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปตีอ่คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 60 

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปตีอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร ต.ค.-60 
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ประจ าปใีห้กับบุคลากรภายในวทิยาลัยฯได้รับรู้เพื่อ

น าไปสู่การปฏบัิติ 

23 งานรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการ

ด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณและผลการ

ด าเนนิงานมีความถูกต้อง 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใชจ้่ายของโครงการกิจกรรมย่อย

ในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการ

ด าเนนิงานของโครงการท่ีแล้วเสร็จ 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 1.รองคณบดีฝุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.งานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) บันทึกผลการใชจ้่ายงบประมาณและผลการ

ปฏบัิตงิานตามแผนปฏบัิตกิารผา่นระบบ ERP 

ภายในวันท่ี 5 ของเดอืนถัดไป   

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานผล

การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏบัิตงิานตาม

แผนปฏิบัตกิาร 

4) รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณและผลการ

ปฏบัิตงิานตามแผนปฏบัิตกิาร ให้วิทยาลัยฯ ทราบ

ทุกเดือน 

24 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคด์้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ 

1) ส่งรายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน ตอ่มหาวิทยาลยั ในระบบ CHE QA 

online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ต.ค.-60 1.รองคณบดีฝุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.งานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของ

วทิยาลัยฯ 

3) ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนนิงานการประกัน ธ.ค.-60 
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ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) คุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร และระดับ

วทิยาลัยฯ 

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ให้กบับุคลากรภายใน

วทิยาลัยฯ 

ม.ีค.-61 

5) รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับ

วทิยาลัยฯตอ่คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ เพื่อ

พจิารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิน้สุดภาค

การศึกษา 

ภาคการศกึษาท่ี 1 ม.ค. 

61 

ภาคการศกึษาท่ี 2 มิ.ย. 

61 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA 

online 

ม.ิย.-61 

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวทิยาลัย

ก าหนด 

ก.ค.-61  

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (improvements 

Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ า

วทิยาลัยฯ เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ 

ส.ค.-61 
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ระดับวทิยาลัยฯ 

9) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

หนว่ยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA 

online 

ส.ค.-61 

10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับวทิยาลัยฯ ตามแนวทางและระยะเวลาท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

ส.ค.-61 

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ เพื่อ

พจิารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

ก.ย.-61 

25 งานตดิตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการมีประสิทธิภาพ

และมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุ

ตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ดา้น การด าเนนิงาน 

(O) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการของวทิยาลัยฯ

ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ก.ย.-60 1.รองคณบดีฝุาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2.งานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการ

ปฏบัิตริาชการของวทิยาลัยฯ 

3) จัดท าปฏทิินการถ่ายทอด ตดิตามและ

ประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ของวทิยาลัยฯ 

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณของวทิยาลัยฯ 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 60 

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานลงสูร่ะดับบุคคล ต.ค.-60 
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งาน วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการ

ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องรับทราบ 

8) ตดิตามความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตาม

แผนปฏิบัตกิารประจ าปแีละตรวจสอบความถูกต้อง

ของขอ้มูลทุกเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตามค า

รับรองการปฏบัิติราชการในระบบตดิตามให้

มหาวทิยาลัยทราบทุกเดือน 

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏบัิตริาชการตาม

แผนปฏิบัตกิารประจ าปแีละรายงานให้

คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯเพื่อพิจารณาทุก

ไตรมาส 

ธ.ค.60, ม.ีค.61 

ม.ิย.61, ก.ย. 61 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที่ ๓๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

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

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ก าหนดให้ส่วน

ราชการด าเนินการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล

จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังตอ่ไปนี ้
 

คณะกรรมการอ านวยการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 ๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ประธานกรรมการ 

 ๒. รองคณบดีฝาุยวางแผนและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

 ๓. รองคณบดีฝาุยบริหาร    กรรมการ 

 ๔. รองคณบดีฝาุยวิชาการ    กรรมการ 

 ๕. รองคณบดีฝาุยวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

 ๖. รองคณบดีฝาุยกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
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 ๗. หัวหนา้ส านักงานวิทยาลัยฯ   กรรมการ 

 ๘. หัวหนา้ฝาุยบริการวิชาการ                       กรรมการ 

 ๙. หัวหนา้ฝาุยบริหารทั่วไป                 กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐. เจ้าหนา้ที่งานประกันคุณภาพ      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 

 

ให้คณะกรรมการอ านวยการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังน้ี 

 ๑. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนด าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 ๒. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และการควบคุมภายใน 

 ๓. ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 ๑. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข  ประธานกรรมการ 

 ๒. ดร.เปรมวดี      คฤหเดช  รองประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารย์กันยา      นภาพงษ์   กรรมการ 

 ๔. ผศ.ดร.บุญศร ี  กิตติโชติพาณิชย์  กรรมการ 

 ๕. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ  กรรมการ 

 ๖. นายนพปฎล   อนิยาศรี  กรรมการ 

 ๗. นายสุทธิพงษ์   โตกาญจนา  กรรมการ 

 ๘. นายณัฐพงษ์   งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 

 ๙. นางสาวนฤมล   รุ่งอินทร ์  กรรมการ 

 ๑๐.นางสาวธัญลดา   เลี้ยงอยู่   กรรมการ 

 ๑๑.นางสาววราล ี  พรมปฏิมา  กรรมการ 

 ๑๒.นางสาวอัญชนา   สอนแตง  กรรมการ 

 ๑๓.นายอติกานต ์  ทวีวงศ์อนันต์   กรรมการ 

 ๑๔.นางสาวอัญชา   แดงทองด ี   กรรมการ 

 ๑๕.นางสาวพัชรา   กล้าหาญ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.นางสาวเบญจพร   เติมสนิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังน้ี  

 ๑. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุม

บริบทในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยง 

 ๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

 ๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ

การประเมนิผลการควบคุมภายใน 

 ๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 

 ๖. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะ

กรรมการบริหารหนว่ยงานหรอืผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 ๗.น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในปีถัดไป 

 

 

ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

       ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 

    คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภาคผนวก 2 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ ์

งาน 

งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปี 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้วทิยาลัยฯ มี

ทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

(ยุทธศาสตร์ชาติ/

นโยบายรัฐบาล/สภาพ

เศรษฐ์ สังคม คู่แขง่ขัน) 

มผีลตอ่การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ี

ไมต่อบสนอง 

1.การปรับเปลี่ยนนโยบาย

ของรัฐบาล 

2.การเปลี่ยนแปลงคู่

แข่งขัน 

3.เทคโนโลยท่ีีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนนิงานตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏบัิตริาชการ

บรรลุนอ้ยกว่าร้อยละ 80  

 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 3 เดอืน  

สูง 4 ผลการด าเนนิงานตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏบัิตริาชการ

บรรลุร้อยละ 80-84  

 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 6 เดอืน  

ปาน

กลาง    

3 ผลการด าเนนิงานตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏบัิตริาชการ

บรรลุร้อยละ 85-89 

 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 9 เดอืน 

น้อย  2 ผลการด าเนนิงานตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏบัิตริาชการ

บรรลุร้อยละ 90-94 

 

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ปี 

นอ้ยมาก  1 ผลการด าเนนิงานตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏบัิตริาชการ

บรรลุมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 95 

 

นอ้ยมาก 1 

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

งาน 

การประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ขา่วสารท่ี

เผยแพร่มีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว 

2.1การเผยแพร่ขอ้มูลทาง

สื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) ท่ีมีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของวทิยาลัย

ฯในทางลบ 

1.ความรวดเร็วของการ

เผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อ

สังคมออนไลน ์(social 

media) ให้กับบุคคลทั่วไป

ได้รับรู้ 

 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ทุกวัน 

 

สูงมาก 

 

5 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ มากกวา่ 10 

ชอ่งทาง 

 

สูงมาก 5 

2.เทคโนโลยี

ความก้าวหนา้ของสื่อ

สังคมออนไลน ์(social 

media) ในอนาคตมมีาก

ขึน้ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ทุกสัปดาห์ 

 

สูง 4 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ นอ้ยกว่า 5 

ชอ่งทาง 

สูง 4 

3.การเข้าถึงขอ้มูลสื่อ

สังคมออนไลน ์(social 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ทุกเดือน 

ปาน

กลาง    

3 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ปานกลาง    3 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

media)ได้งา่ย  ออนไลน์ นอ้ยกว่า 3 

ชอ่งทาง 

 

4.การเข้าถึงสื่ออยา่งขาด

วจิารณญาณของบุคคลใน

สื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ทุก 3 เดอืน 

 

น้อย 2 เป็นขา่วทางลบใน

สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ 1 ช่องทาง 

 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ทุก 6 เดอืน 

นอ้ยมาก 1 มกีารเผยแพร่ขา่วทางลบ

เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย 

 

นอ้ยมาก 1 

งาน 

พัฒนานักวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย 

2.2 บุคลากรสายวชิาการ

ในหน่วยงาน ขาดทักษะ 

ความเชี่ยวชาญ และ

ความรู้ในการเขียน

ผลงานวจิัย 

อาจารย์ขาดประสบการณ์

ในการเขียนผลงานวิจัย 

 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 อาจารย์เข้าร่วมโครงการ

พัฒนานักวิจัย ร้อยละ 40  

ตอ่อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 3 เดอืน  

สูง 4 อาจารย์เข้าร่วมโครงการ

พัฒนานักวิจัยร้อยละ 50  

ตอ่อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 

สูง 4 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 6 เดอืน 

ปาน

กลาง 

3 อาจารย์เข้าร่วมโครงการ

พัฒนานักวิจัย ร้อยละ 60  

ตอ่อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 

 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 9 เดอืน 

น้อย 2 อาจารย์เข้าร่วมโครงการ

พัฒนานักวิจัย ร้อยละ70  

ตอ่อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 

 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ปี 

นอ้ยมาก 1 อาจารย์เข้าร่วมโครงการ

พัฒนานักวิจัย  ≥ ร้อยละ80

ตอ่อาจารย์ประจ าทัง้หมด  

 

 

 

นอ้ยมาก 1 

3. ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

งาน 

ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มกีารปูองกัน

อัคคีภัยภายใน

อาคาร ปูองกันการ

เกิดอันตรายตอ่ชีวิต 

และทรัพย์สนิ 

3.1 การเกิดอัคคีภัย

ภายในอาคาร  

1.การใช้อุปกรณ์

เครื่องใชไ้ฟฟาูต่างๆ เช่น 

ในส านักงาน ห้องเรียน 

และห้องปฏบัิตกิารตา่งๆ 

2.สาเหตุเกิดจากความ

ประมาทและความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

3. เหตุจากภัยธรรมชาติ  

4. โครงสร้างอาคารเป็น

อาคารเก่า  

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายใน 6 เดอืน 

สูงมาก 5 มผีู้ทุพพลภาพ หรือได้รับ

อันตรายถึงชีวิต หรือมูลค่า

ความเสียหายเกินกวา่ 

500,000 บาท 

 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ปี 

 

สูง 4 มผีู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือ

ทุพพลภาพ หรือมูลค่าความ

เสียหาย100,001- 500,000 

บาท 

 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ปี 6 

เดอืน 

 

ปาน

กลาง 

3 มผีู้ได้รับบาดเจ็บ ตอ้งเข้ารับ

การรักษา หรือมูลค่าความ

เสียหาย 50,001- 100,000 

บาท 

 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 2 ปี 

 

น้อย 

2 ไมม่ผีูไ้ด้รับบาดเจ็บหรือ

มูลค่าความเสียหาย 5,001-

50,000 บาท 

 

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

มากกวา่ 2 ปี 

นอ้ยมาก 1 ไมม่ผีูไ้ด้รับบาดเจ็บหรือ

ความมูลค่าความไมเ่กิน 

5,000 บาท 

 

นอ้ยมาก 1 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน 

ด้านการปฏบัิตติาม

กฎระเบียบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การ

ปฏบัิตงิานถูกต้อง

ตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ภายนอกมผีล

ตอ่การปฏบัิตงิานของ

วทิยาลัยฯ 

1.หนว่ยงานภายนอกมีการ

ปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

ข้อบังคับ ประกาศ หรือ

แนวปฏบัิติ 

2.บุคลากรผู้ปฏบัิตงิาน

รับรู้ขอ้มูลท่ีเกิดจากข้อ 1 

ล่าช้า ท าให้มีผลต่อการ

ปฏบัิตงิาน3.บุคลากรใหม่

ยังไม่เข้าใจในระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความลา่ชา้ในการสง่

มอบงานให้กับหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 3 เดอืน 

สูง 4 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัย 

 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 6 เดอืน 

ปาน

กลาง 

3 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานระหว่างหน่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลัย 

 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 9 เดอืน 

น้อย 2 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานภายในหน่วยงาน 

 

น้อย 2 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมลู/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย 
โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ ค าอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

มโีอกาสเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ปี 

นอ้ยมาก 1 เกิดความลา่ชา้ต่อการ

ปฏบัิตงิานภายในหรือส่วน

งาน 

 

 

นอ้ยมาก 1 
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ภาคผนวก 3 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

งาน 

งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานมี

ทิศทางองค์กรท่ีชัดเจน

และสามารถน าไปสู่การ

ปฏบัิตไิด้ 

 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก (ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย

รัฐบาล/สภาพเศรษฐกิจ สังคม คู่

แข่งขัน) มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง 

 

1. มแีผนการตดิตามผล ทบทวนและปรับปรุง

ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแผนงานเป็นระยะ

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ี

เปลี่ยนไป 

2. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม

ประเมินผลโครงการ 

3. มกีารให้ความรู้ดา้นการบริหารจัดการ

เชงิกลยุทธ์ การบริหารโครงการแก่ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเหมาะสม 

4.ตดิตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารวทิยาลัยฯ รวมท้ัง

มหาวทิยาลัยรับทราบทุกเดือน 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

20 

 

ความเสี่ยงสูงมาก 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

งาน 

การประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ขา่วสารท่ีเผยแพร่

มคีวามถูกต้องและ

รวดเร็ว 

 

2.1 การเผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ท่ีมีผลต่อ

ภาพลักษณ์ของวทิยาลัยในทางลบ 

 

1. มีแนวปฏบัิตใินการเผยแพร่ขอ้มูลสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช ้สื่อ

สังคมออนไลน ์(social media) ท่ีสง่ผลตอ่

ภาพลักษณ์ท่ีดขีองวทิยาลัยให้กบับุคลากร

และนักศกึษา 

3.ติดตาม และเฝูาระวังการเผยแพร่ขอ้มูล

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน ์(social media) ท่ี

ส่งผลตอ่ภาพลักษณข์องมหาวทิยาลัยในทาง

ลบ 

4.มแีนวทางในการจัดการกรณท่ีีมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสง่ผลตอ่ภาพลักษณ์

ของวิทยาลัยในทางลบ 

 

4 

 

5 

 

20 

 

ความเสี่ยงสูงมาก 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

งาน 

พัฒนานักวิจัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ให้มคีวาม

เชี่ยวชาญในการเขียน

ผลงานวจิัย 

 

2.2 บุคลากรสายวชิาการในหนว่ยงาน 

ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความรู้

ในการเขียนผลงานวิจัย 

 

1. มกีารตดิตามผลการด าเนนิงาน และให้

รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดอืน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ให้มคีวามเชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย 

 

4 

 

5 

 

20 

ความเสี่ยงสูงมาก 

3. ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

งาน 

ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มกีารปูองกัน

อัคคีภัยภายในอาคาร 

ปูองกันการเกิดอันตราย

ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

3.1 การเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร 

 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนด

ผู้รับผิดชอบการปูองกันและระงบัอัคคีภัยของ

วทิยาลัยฯ 

2. สื่อสารและเผยแพร่แผนปูองกัน และระงับ

อัคคีภัยของหนว่ยงานให้บุคลากรได้รับทราบ 

3. ด าเนินงานตามแผนปูองกันและระงับ

อัคคีภัยของวทิยาลัยฯ 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปูองกันและระงับ

อัคคีภัยของวทิยาลัยฯ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

 

4 

 

5 

 

20 

 

ความเสี่ยงสูงมาก 



63 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

แผนปอูงกันและระงับอัคคีภัยของวทิยาลัยฯ 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปอูงกัน

และระงับอัคคีภัยของวทิยาลัยฯ ในปีถัดไป 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน 

ด้านการปฏบัิตติาม

กฎระเบียบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การปฏบัิตงิาน

ถูกต้องตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับ 

 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ภายนอกมผีลตอ่การ

ปฏบัิตงิานของหนว่ยงาน 

1.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์

ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหนว่ยงานภายนอกที่มผีลตอ่

การปฏบัิตงิานของวิทยาลัยฯ 

2.ปฏรูิปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการของวทิยาลัยฯ 

มหาวทิยาลัยให้สอดคลอ้งกับการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ

และถือปฏบัิต ิ
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