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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  
 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 

      ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐาน 
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม 
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นั้น 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน สามารถหาวิธีการจัดการความเสี่ยงเพ่ือปกกันหรือลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 6 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

 

ความเสี่ยง  แนวทางการจัดการความเสี่ยง  

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 

2. มีการหารือหรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก
เดือน 

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) 
ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัในทางลบ (ความ
เสี่ยงใหม่) 

1. มีแนวปฏบิัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

3.ติดตาม และเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยในทางลบ 

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ความ
เสี่ยงเดิมปี 59) 

1. ก าหนดนโยบายดา้นความรู้ความปลอดภัย 

2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม 

3. บ ารุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เป็นปัจจบุัน 

4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ ISO 27001 

3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
(ความเสี่ยงเดิมป ี59) 

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอคัคีภัย 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยให้หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย
ได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.3 แนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผน่ดินที่ลดลง 

1.ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ ภาระงบประมาณ และแนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผน่ดินทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ภายนอก 
2.จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล 

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

1. ปฏิรูป กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิราชการของ
มหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก 

2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับบุคลากร 
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ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
(ความเสี่ยงเดิม ปี 59) 

3. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรบัทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

4. ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 16 
กระบวนการ และมีงานภายใต้กระบวนการ 27 งาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม การควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ และผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละงาน ดังนี้ 

กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

1. กระบวนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

1.2 งานบริการศูนย์เรยีนรูสู้่
ชุมชน 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรูจ้ักของสังคม 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

6 

2. กระบวนการส่งเสรมิ
งานวิจัย  

2.1 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนกัวิจัยให้มีความ
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และเผยแพรผ่ลงานวิจยัตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

3. กระบวนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

3.1 งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความส าคญัของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

4. กระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน 

4.1 งานพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูร 

เพื่อให้หลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
และได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

4.2 งานรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาที่วางไว ้
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

5 
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กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

4.3 งานจัดท าแผนการเรียน
ตลอดหลักสตูร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสตูรและข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
สุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )   

4 

4.4 งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมคีุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

8 

5.กระบวนการพัฒนา
นักศึกษา 

5.1 งานพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

9 

6. กระบวนการพัสด ุ 6.1 งานจัดหาพสัด-ุจัดซื้อจัดจ้าง 
(โดยวิธีตกลงราคา เงินนอก
งบประมาณ) 

เพื่อให้การจัดหาพสัด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความต้องการวัตถุประสงค์
ด้าน การปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )   

4 

6.2 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพ้ร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

วัสดุ 4 
ครุภณัฑ์ 4 

6.3 งานจ าหน่ายพสัด ุ เพื่อจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

ครุภณัฑ์ 8 
วัสดุ 3 

7. กระบวนการการเงิน  7.1 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
วัตถุประสงค์ด้าน 
- การรายงานทางการเงิน (F) 
- การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง( C ) 

6 

8. กระบวนการ
ประชาสมัพันธ์ 

8.1 งานจัดท าข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพรม่ีความถกูต้องและ
รวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

7 
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กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

9. กระบวนการธุรการ
และสารบรรณ 

9.1 งานออกเลขรับ-ส่งเอกสาร
ในระบบ e-office 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณและสามารถค้นหาไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

2 

  9.2 งานร่าง/พิมพ์ หนังสือ
ราชการ/ค าสั่ง 

เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ หนังสือราชการถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

2 

  9.3 งานจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ แยกเป็น
หมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้ง่าย 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

2 

10. กระบวนการจัด
ประชุม 

10.1 งานจัดประชุม
(คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน) 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบยีบข้อบังคับ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่องการ
จัดประชุม 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

3 

11. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

11.1 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

5 

11.2 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาท่ีตรงตาม
สมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

5 

11.3 งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

12. กระบวนการจัดท าค า
ขอตั้งงบประมาณ 

12.1 งานจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
หนว่ยงานท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

6 
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กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

13. กระบวนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

13.1 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด ้
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

7 

14. กระบวนการติดตาม
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

14.1 งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ด าเนินงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการด าเนินงานมีความถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

4 

15. กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

15.1 งานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

เพื่อให้การประกันคณุภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

11 

16. กระบวนการถ่ายทอด 
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

16.1 งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัตริาชการ
บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 

10 

 
รายละเอียดตามที่ปรากฏในบทที่ 4 
หมายเหตุ : กิจกรรมการควบคุมเป็นแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละงานเพ่ือให้

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ ว่ า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 มาตรา 12 ก าหนดว่า
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. )  ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
ก าหนดให้วิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
  

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิต 
(Educate) 

จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้าน
สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการท างานในระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ 
(Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นใน
วิชาชีพ 

วิจัย 
(Research) 

วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้  สร้างนวัตกรรมทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และ
สากล 

บริการวิชาการ 
(Academic and Community 

Services) 

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(Arts and Culture Conservation ) 

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1.2.3 ภารกิจกลัก (Core Tasks) 
 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือ
ด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 
 1) ความรู้ (Knowledge)  
 2) คุณธรรม (Moral)  
 3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)  
 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5) ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 
 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 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 มีทักษะและมีความ
มุ่งม่ันในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 
 จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ โบราณสถาน 
และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
SMART เป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 S = Smart Students : คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  หนา้ 4 

 M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
 A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
 R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
 T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
 

1.2.9 ค าขวัญ / ผลลัพธ์(MOTTO / Slogan) ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คือ 
CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า 
 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 
 Noble  หมายความว่า มีความรู้ 
 Honour  หมายความว่า มีเกียรติยศ 
 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 Unity  หมายความว่า มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

1.2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน(หลักสูตร) 

ปริญญาตรี 1 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 
รวมทั้งสิ้น 1 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 458 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 458 คน ดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
2556 472 - - 472 
2557 458 - - 458 
2558 466 - - 466 

แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 119 คน เป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 119 คน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษาและระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 
2556 80 - - 80 

2557 117 - - 117 

2558 119 - - 119 
แหล่งข้อมูล : งานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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1.3.4 ข้อมูลผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จ านวน

ทั้งสิ้น 16 ผลงาน มีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 15 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด ดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลผลงานวิจัย 
ข้อมูลผลงาน 2556 2557 2558 2559 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 14 11 18 16 
จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 11 6 15 16 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 78.57 54.55 83.33 100 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ                    (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ต.ค.59) 
 

1.3.5 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงการบริการวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ 

มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 92.86 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 
ข้อมูลการบริการทางวิชาการ 2556 2557 2558 2559 

จ านวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด 14 13 14 18 
จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

11 11 13 18 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย 

78.57 84.62 92.86 100 

. 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ              (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.59) 
 

1.3.6 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 3 

โครงการ และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น 1,300 คน  ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2556 2557 2558 2559 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - 3 3 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - 1,280 1,300 1,300 

 

แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (นับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการซ้ า) 
                                                                                                    (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.59) 
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1.3.7 ข้อมูลบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 76 คน จ าแนกเป็นบุคลากร

สายวิชาการ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.42 ดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

(ประจ า) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(ชั่วคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

- - - - - 43 
 

43 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

- 1 1 - - 13 15 

รวม - 1 1 - - 56 58 

แหล่งข้อมูล : งานบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ                             (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2559) 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ 10 คน  แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาเอก 5 คน 
 

1.3.8 ข้อมูลงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 61,104,700 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 30,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จ านวน 31,104,700 บาท  ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 61,104,700 
บาท ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจดัสรร ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 21,632,000 21,632,000 41.01 
เงินนอกงบประมาณ 31,117,900 31,117,900 58.99 

รวม 52,749,900 52,749,900 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.59 

แหล่งข้อมูล : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1 6 2.52 4.00  3.11 การด าเนินงานระดับพอใช ้

2 3 5.00 5.00 3.49 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.14 4.57 3.49 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช ้

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับพอใช ้

    

 
แหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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บทท่ี 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผล
การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ ์

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เปูาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน 
1.แผนบริหารความเสี่ยง 
1.1 เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
หาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การด า เนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่
ด าเนินการควบคุมภายในตาม
งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 
1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

พ.ค. 59 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง พ.ค. – มิ.ย.59 แน ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. จัดท า  (ร่ าง )  แผนบริหารความเสี่ ยง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

24 - 29 มิ.ย.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.จัดส่ ง  ( ร่ า ง )  แผนบริหารความเสี่ ย ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับกองนโยบายและแผน 
เพื่อตรวจสอบ 

 30 มิ.ย.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.หน่วยงานด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้าม)ี  

ก.ค.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดี เพื่ อพิจารณา

ก.ค.59 แผนบริหารความเสี่ ย ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความ
เห็นชอบ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
เห็นชอบ 
7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

15 ก.ค.59 แผนบริหารความเสี่ ย ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

8.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ต.ค.59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ
หรื อ รั บ รู้ แ ผนบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

9.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ต.ค.59-ก.ย. 60 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

10.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ ย ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 ,6,9 
และ 12 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค. 59 
- รอบ  6 เดือน มี.ค. 60 
- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 60 
- รอบ 12 เดือน ก.ย. 60 
11.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ
ทราบ 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 3,6, และ 9 เดือน - รอบ  3 เดือน ธ.ค. 59 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 60 
- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 60 
12.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับกองนโยบาย
และแผน 

 หน่ ว ย ง านจั ด ส่ ง ร า ย ง านผลกา ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 
3 ,6 ,9 และ  12  เดื อน  ได้ทั นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ  3 เดือน 30 ธ.ค. 59 
- รอบ  6 เดือน 31 มี.ค. 60 
- รอบ  9 เดือน 30 มิ.ย. 60 
- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 60 
13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย. 60 มติ ก า รพิ จ า รณา ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 
12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้ บริหารสู งสุ ดของ
หน่วยงาน 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  หนา้ 12 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
14.น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีถัดไป (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ก.ย. 60 แผนบริหารความเสี่ ย ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 60 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
2) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ขั้นตอนที่ 1    

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 พ.ค. 59 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค.-มิ.ย.59 แนวทางการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. จัดท า (ร่าง) แผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 24-29 มิ.ย. 59 (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. น า (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ผนวกเข้าในเล่ม
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

มิ.ย. 59 (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความ
เห็นชอบ 

5. จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับกอง
นโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบ 

30 มิ.ย. 59 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6.ปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน (ถ้าม)ี 

ก.ค.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่ปรับแก้ไข 

7. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานเพื่อ
พิจาณาเห็นชอบ 

ก.ค.59 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได้รับความเห็นชอบ 

8.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้กับกองนโยบายและแผน 

15 ก.ค.59 ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ขั้นตอนที่ 1    

9.เผยแพรแ่ผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปสู่
การปฏิบัต ิ

ต.ค.59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ
และรับรู้ แผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนนิงานตามแผน   

10.ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค.59-ก.ย.60 ผลกา รควบคุ มภ าย ใน  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน   

11.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2) 
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2) 

 
 

มี.ค.60 
ก.ย.60 

ร า ย ง าน คว ามก้ า วหน้ า ขอ ง ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 
6 และ 12 เดือน 

12.รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

มี.ค.60 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

13. จัดส่งรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับ
กองนโยบายและแผน 
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปย.2) 
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2) 

 
 
 

31 มี.ค.60 
15 ก.ย.60 

จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง   

14. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน การควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 
เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 60 มติการพิจารณารายงานการผลการ
ด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 
12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้ บริหารสู งสุดของ
หน่วยงาน 

15. น าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแผนการควบคุมภายใน
ในปีถัดไป (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ก.ย. 60 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิทย าลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ  ได้ ป รั บประยุ กต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิบั ติ ง านการบริ หา รความ เสี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า แนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ  โดยควรค านึงถึงปัญหา
และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 
 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ ์เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    
 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
    เกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาด
การยอมรบัโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
แท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 
ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด  
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 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุม
ค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  นอกจาก
ส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมา
เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาท ิ
 4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
 4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
 4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
 4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค     
 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความ
รุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ 
เป็นดังนี้ 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสในการเกิด ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย
กว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย
ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย
ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย
ละ 90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด
แผนปฏิบัติราชการบรรลุ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 

2.ด้านการปฏิบตัิงาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) 
ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ
วัน 

สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ มากกวา่ 10 ช่องทาง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ
สัปดาห ์

สูง 4 เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ น้อยกวา่ 5 ช่องทาง  

สูง 4 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ
เดือน 

ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ น้อยกวา่ 3 ช่องทาง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ 
3 เดือน 

น้อย 2 เป็นข่าวทางลบใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ 1 ช่องทาง 

น้อย 2 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ 
6 เดือน 

น้อยมาก 1 มีการเผยแพร่ขา่วทางลบ
เฉพาะภายในมหาวิทยาลยั 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความ
เส่ียงเดิมปี 59) 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ
วัน 

สูงมาก 5 การหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 
24 ชั่วโมง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ
สัปดาห ์

สูง 4 การหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 
12 - 24 ชั่วโมง 

สูง 4 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสในการเกิด ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ
เดือน 

ปานกลาง 3 การหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 
3 - 12 ชั่วโมง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ 
3 เดือน 

น้อย 2 การหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 
1 - 3 ชั่วโมง 

น้อย 2 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นทกุ 
6 เดือน 

น้อยมาก 1 การหยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง 

น้อยมาก 1 

3.2 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 
(ความเส่ียงเดิมปี 59) 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายใน 6 เดือน 

สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับ
อันตรายถึงชีวิต 

สูงมาก 5 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 1 ป ี

สูง 4 มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูง 4 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 1 ป ี6 
เดือน 

ปานกลาง 3 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จ านวนมากต้องเข้ารับการ
รักษาในคราวเดียวกัน 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 2 ป ี

น้อย 2 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/
ส่งผลต่อสุขภาพจ านวนน้อย 

น้อย 2 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้น
มากกว่า 2 ป ี

น้อยมาก 1 ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจแต่
ไม่บาดเจ็บ 

น้อยมาก 1 

3.3 แนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นใน
รอบ 1 ป ี

สูงมาก 5 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 2 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากปีที่ผ่านมา (เฉพาะ
งบด าเนินการ) 

สูงมาก 5 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นใน
รอบ 2 ป ี

สูง 4 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 1.5 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

สูง 4 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นใน
รอบ 3 ป ี

ปานกลาง 3 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 1.0 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นใน
รอบ 4 ป ี

น้อย 2 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 0.5 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

น้อย 2 

มีโอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นใน
รอบ 5 ป ี

น้อยมาก 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่า
เดิม 

น้อยมาก 1 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ
งานให้กับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวขอ้ง 

สูงมาก 5 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสในการเกิด ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน
รอบ 3 เดือน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน
รอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน
รอบ 9 เดือน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในหนว่ยงาน 

น้อย 2 

มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 ป ี

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในหรือสว่นงาน 

น้อยมาก 1 

 
 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง 
 
ตาราง ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 
  1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 
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  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk 
Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางปูองกันเพื่อให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝูาระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องท าอะไร 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  หนา้ 20 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้  4 แนวทางหลัก 
คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ 
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับ 
ปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความ
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อื่นได ้เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 
 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถ
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  
 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างท่ัวถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต 
หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง 
สามารถลดหรือปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3  
แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสีย่งก่อนการควบคุม (2) 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกบั
ความเสี่ยง (3) 

แนวทางการจดัการความเสีย่ง 
(ใหม่ปี 60) (4) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(5) 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง  

5 5 25 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1.วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พ.ค.-มิ.ย.59 ผู้ก ากับดูแล :  
อ.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 
ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส.พัชรา กล้าหาญ 2.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ

รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ก.ค.-59 

3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ต.ค.59 -ก.ย.60 

4.ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหผู้้บรหิาร
หน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลยั
รับทราบทุกเดือน 

ธ.ค.59,มี.ค. 60,
มิ.ย. 60,ก.ย. 60 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมลูทาง 
social media ที่มีผลต่อ

5 5 25 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

ต.ค.59  ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสีย่งก่อนการควบคุม (2) 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกบั
ความเสี่ยง (3) 

แนวทางการจดัการความเสีย่ง 
(ใหม่ปี 60) (4) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(5) 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

ภาพลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัในทางลบ(เปลีย่น
แล้ว) 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลยัให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา 

ต.ค.59  ผู้รับผิดชอบ : 
นางธัญลดา  เลี้ยงอยู ่

3.ติดตาม และเฝูาระวังการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทาง
ลบ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มกีาร
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทาง
ลบ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3 4 12 ความเสีย่งสูง การลดความเสี่ยง 1. จัดท าแผนปูองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.-59 ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายวิชรพัฒน์ เลิศบณัฑิตกลุ 

  

2. สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบั
การปูองกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนท่ี

ต.ค.-ธ.ค.59 
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสีย่งก่อนการควบคุม (2) 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกบั
ความเสี่ยง (3) 

แนวทางการจดัการความเสีย่ง 
(ใหม่ปี 60) (4) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(5) 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

ก าหนด 

3.ด าเนินการแผนปูองกันภัยคุกคาม
ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ค.59-ก.ย.60 

4. ติดตาม และประเมินผล
ความส าเร็จของการปูองกันภัยคุกคาม
ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม.ค.-ก.ย.60 

5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ปูองกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ก.ย.-60 

3.2 การเกดิเหตุการณ์อัคคีภัย  2 5 10 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 

ต.ค.-59 ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายนพปฎล  อินยาศร ี2.สื่อสารและเผยแพร่แผนปูองกันและ

ระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้
บุคลากรไดร้ับทราบ 

พ.ย. – ธ.ค. 59 

3.ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดเมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัย 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสีย่งก่อนการควบคุม (2) 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกบั
ความเสี่ยง (3) 

แนวทางการจดัการความเสีย่ง 
(ใหม่ปี 60) (4) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(5) 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปูองกนั
และระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลยั 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

5.ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัยของหน่วยงาน 

ธ.ค.59,มี.ค. 60, 

มิ.ย. 60,ก.ย. 60 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ปูองกันและระงับอัคคภีัยของ
หน่วยงานในปีถัดไป 

ก.ย.-60 

3.3 แนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 

5 5 25 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1.ติดตามและวเิคราะห์สถานการณ์ 
ภาระงบประมาณ และแนวโน้มของ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทั้งจาก
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก 

ต.ค.59 - ก.ค.60 

ผู้ก ากับดูแล :  
อ.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายนพปฎล  อินยาศร ี
 

2.จัดท ารายละเอยีดโครงการ/
กิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการจดัสรร
งบประมาณของรัฐบาล 
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสีย่งก่อนการควบคุม (2) 

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกบั
ความเสี่ยง (3) 

แนวทางการจดัการความเสีย่ง 
(ใหม่ปี 60) (4) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(5) 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ (6) 
โอกาส ผลกระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมผีลต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

4 4 16 ความเสีย่งสูง การลดความเสี่ยง 1.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแตล่ะงาน
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของ
มหาวิทยาลยั 

ต.ค.59-ก.ย.60 ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายนพปฎล  อินยาศร ี

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริาชการของ
มหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน
ภายนอก 
 

3.สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏบิัต ิ

ต.ค.59-ก.ย.60 

      

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อ
กฎหมายในดา้นต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4  
แผนการควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กระบวนการ/งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิน่ จ านวน 2 งาน     
1.1 งานบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการ
ตรงตามต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุม่ชุมชนและองค์การเปูาหมายการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับวิทยาลัยฯ 

ก.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.งานบริการวิชาการ
แก่สังคม 

2) ส ารวจความต้องการจากกลุม่ชุมชนและองค์การเปูาหมาย ส.ค. 59 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

3) น าผลการส ารวจความต้องการมาจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีและแผนการใช้ประโยชนจ์ากการบริการวิชาการ 

  

4) จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีและแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

ก.ย. 59 

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด ต.ค.59-มี.ค.60 

6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอรม์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.59, มี.ค.60 
มิ.ย.60  

7) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ
บริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณา 

ก.ค.-ส.ค.60 

8) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการท าแผนบริการวิชาการในปีถัดไป 

ส.ค. 60 

1.2 งานบริการศูนย์
เรียนรูสู้่ชุมชน 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ี
รู้จักของสังคม 

1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในแหล่งเรียนรู ้ ต.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วิจัยและบริการ2) จัดโครงการเพิม่ฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต.ค. 59-มี.ค. 60 
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วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

3) น าฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยูใ่นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน 

ต.ค. 59-มี.ค.60 วิชาการ 
2.งานบริการวิชาการ
แก่สังคม 4) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ   

5) รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรยีนรู้ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลยัก าหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.59, มี.ค.60 
มิ.ย.60, ก.ย. 60 

6) น าองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของ
วิทยาลัยฯ 

ส.ค. 60 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จ านวน 2 งาน       

2.1 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในการ
เขียนผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวจิัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

ก.ย. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.งานวิจัยและ
ประกันคณุภาพ 

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด ต.ค.59-ก.ย.60 

3) อาจารย์ประจ าของหน่วยงานท่ีผ่านการพัฒนาได้รบัทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

  

3) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ได้ครบถ้วน 

ธ.ค.59, มี.ค.60 
มิ.ย.60, ก.ย. 60 

2.2 งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยัให้แก่
อาจารย ์

ต.ค.59-ก.ย.60 1.รองคณบดฝีุาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.งานวิจัยและ

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 
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วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ประกันคณุภาพ 

4) รายงานและสรุปผลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกของอาจารยล์งในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยัก าหนดได้ครบถ้วน 

  

3. กระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 งาน 

3.1 งานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นความส าคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
กิจการนักศึกษา 
2.งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

  

3) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการและไดร้ับความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

  

4) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการทกุ
โครงการที่ก าหนดในแผนปฏบิัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค.59-ก.ค. 60 

5) รายงานผลการด าเนินงานการจดัโครงการตามแผนปฏิบตัิการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 
2 ครั้ง 

ม.ค. 60 , ก.ค. 60 

6) เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค. 59- ก.ค. 60 

7) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตกิาร
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและ

ก.ค. 60 
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มหาวิทยาลยัทราบ 

  8) น าผลการประเมินของแผนปฏบิัติการด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมาปรับปรุง 

  

4. กระบวนการการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 งาน 

4.1 งานพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อให้หลักสตูรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและไดร้ับการ
รับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 

ต.ค. 59-ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
วิชาการ 
2.งานวิชาการ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสตูรให้เป็นไปตามคูม่ือ

ระบบกลไกในการพัฒนาหลักสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  
  
  
  
  
  
  
  

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการฯ  

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 

5) เสนอหลักสตูรให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบ 
6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.  
7) เสนอหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปดิท า

การสอน 6 เดือน 
8) เสนอหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตัิ 

9) จัดท าบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบ
หลักสตูรภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภาแจ้งมติอนุมัต ิ
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4.2 งานรับ
นักศึกษา 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาที่วาง
ไว ้
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

มิ.ย. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วิชาการ 
2.งานวิชาการ 

2) ก าหนดคณุสมบัติของผูส้มัครเขา้ศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา ก.ย. 59 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ส.ค.-ธ.ค. 59 

4) สอบปฏิบตัิหรือสอบสมัภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือกของ
มหาวิทยาลยั 

รอบที ่1 ม.ค. 60 
รอบที่ 2 เม.ย. 60 
รอบที่ 3 มิ.ย. 60 

5) ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรบั
นักศึกษาประจ าป ี

ส.ค. 60 

4.3 งานจัดท าแผนการ
เรียนตลอดหลักสตูร 

เพื่อให้แผนการเรียน
เป็นไปตามโครงสรา้ง
หลักสตูรและข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทาว่าด้วยการจัด
การศึกษาวัตถุประสงค์
ด้าน การปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง     
( C )   

1)  สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสตูรตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด พ.ย.-ธ.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วิชาการ 
2.งานวิชาการ 

2)  ตรวจสอบแผนการเรยีนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของ
ค าอธิบายรายวิชา 

  

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
เห็นชอบ 

  

4)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ดร้ับความเห็นชอบให้กอง
บริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค. 60 
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4.4 งานจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อให้การจัดการเรยีน
การสอนมีคณุภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปดิภาคเรียน ภาคเรยีนที่ 1 ก่อน 15 ก.ค.  
ภาคเรยีนที่ 2 ก่อน 5 ธ.ค. 

1.รองคณบดฝีุาย
วิชาการ 
2.งานวิชาการ 

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน 

3) อาจารยส์อนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่ก าหนด ภาคเรยีนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 59 
ภาคเรยีนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 60 

4) ประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภาคเรยีนที่ 1 ธ.ค. 59 
ภาคเรยีนที่ 2 พ.ค. 60 

5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสดุการเรียนการสอน ภาคเรยีนที ่1 ก่อน 15 ม.ค. 60 
ภาคเรยีนที่ 2 ก่อน 15 มิ.ย. 60 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  มิ.ย. 60 

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารยผ์ูส้อนครบทุกรายวิชา ภาคเรยีนที่ 1 พ.ย. 59 
ภาคเรยีนที่ 2 มี.ค. 60 

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารยผ์ูส้อนและเสนอต่อผู้บริหาร  ภาคเรยีนที่ 1 ธ.ค. 59 
ภาคเรยีนที่ 2 เม.ย.60 

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 งาน       

5.1 งานพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตาม

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.- มิ.ย. 59 รองคณบดฝีุาย
กิจการนักศึกษา 
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คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคณุธรรม
จริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิ.ย. 59 

3) เสนอแผนปฏิบตัิการดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บรหิาร
สูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 59 

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ส.ค. 59- ก.ค. 60 

5) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ   

6) น าผลการประเมินของโครงการมาปรับปรุง   

7) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มหาวิทยาลยัทราบ ปีละ 4 ครั้ง 

ต.ค. 59, ม.ค. 60 
เม.ย. 60, ก.ค. 60 

8) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มิ.ย. 60 

9) น าผลการประเมินของแผนปฏบิัติการด้านการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามาปรับปรุง 

  

6. กระบวนการพัสดุ จ านวน 3 งาน       

6.1 งานจัดหาพสัด-ุ
จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีตก

เพื่อให้การจัดหาพสัด-ุ 
การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไป

1) ส ารวจพัสดเุป็นประจ าทุกเดือน ต.ค. 59-ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จ านวน 2 ร้านค้าขึ้นไป   
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ลงราคา เงินนอก
งบประมาณ) 

ตามระเบียบและตรง
ความต้องการ 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C )   

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 
    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

  2.งานพัสดุ 

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง   

6.2 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษา
พัสดุให้พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 59-ก.ย. 60 
  
  
  
  

1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานพัสดุ 1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง 

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพรอ้มใช้งาน 

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย 

4) ตรวจนับและสรุปวสัดุประจ าเดอืนและประจ าปีงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค. 59-ก.ย. 60 

1) ลงทะเบียนครุภณัฑ์ในระบบ ERP   

2) เขียนหมายเลขท่ีครุภณัฑ ์   

3) จัดท าทะเบยีนควบคุมการเบิกจ่ายครภุัณฑ ์   

4) เก็บรักษาครุภณัฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน   

6.3 งานจ าหน่ายพสัด ุ เพื่อจ าหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์ ต.ค. 59-ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 

1) ส ารวจครภุัณฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย หมดความจ าเป็นในการ   
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วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

ใช้งาน 2.งานพัสดุ 

2) รายงานบญัชีครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สญูหาย หมดความจ าเป็น
ในการใช้งานเพื่อขอจ าหน่ายให้กับมหาวิทยาลยั 

  

3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภณัฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย 

  

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครภุัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและ
รายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

  

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด 
สูญหายและรายงานให้อธิการบดพีิจารณาอนุมัต ิ

  

6) ขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบที่ก าหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง
ราคา) 

  

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครภุัณฑ ์   

8) รายงานการจ าหน่ายครุภณัฑ์ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 

  

การจ าหน่ายวัสดุ ต.ค. 59-ก.ย. 60 

1) ส ารวจเศษวัสดุทีเ่สื่อมสภาพ ช ารดุ หมดความจ าเป็นในการใช้งาน   

2) ขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบที่ก าหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลง
ราคา) 

  

3) รายงานการจ าหน่ายเศษวัสดุให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ   
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7. กระบวนการการเงิน จ านวน 1 งาน       

7.1 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบการเบิกจ่าย     
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้าน  
- การรายงานทาง
การเงิน (F) 
- การปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
( C ) 

1) โครงการไดร้ับอนุมตัิจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 59-ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานการเงิน 2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายใหค้รบถ้วน   

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
    - กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
    - กรณีเงินรายได้เบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได ้

  

4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP   
5) อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน   
6) จัดท าทะเบยีนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ   

8. กระบวนการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน       

8.1 งานจัดท าข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่
มีความถูกต้องและ
รวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจดักิจกรรม/ประชุมจากบคุลากรใน
หน่วยงาน 

ต.ค. 59-ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานประชาสัมพันธ์ 2) คัดเลือกประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจและมีความส าคัญต่อหน่วยงาน   

3) ลงพื้นที่เพ่ือท าข่าวก่อนเวลาเริม่กิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที   

4) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H   
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5) ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมลูที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว   

6) เสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร ่   

7) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก    

9. กระบวนการธุรการและสารบรรณ จ านวน 3 งาน 

9.1 งานออกเลขรับ-ส่ง
เอกสารในระบบ e-
office 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง
เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 
ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณและ
สามารถ 
ค้นหาไดส้ะดวกรวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 
 
 
 
 
 
 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรบั-ส่ง
เอกสารทุกครั้ง 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค. 59-ก.ย.60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  9.2 งานร่าง/พิมพ์ 
หนังสือราชการ/ค าสั่ง 

เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ 
หนังสือราชการถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ ต.ค. 59- ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

2) เสนอหัวหนา้งาน ตรวจสอบความถูกต้อง   

  9.3 งานจัดเก็บ
เอกสาร 

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
เป็นระเบียบ แยกเป็น
หมวดหมู่ สามารถสืบค้น
ได้ง่ายวัตถุประสงค์ด้าน 
การด าเนินงาน (O) 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟูมแยกตามประเภท ต.ค. 59- ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

2) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)   
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10. กระบวนการจัดประชุม จ านวน 1 งาน       

10.1 งานจัดประชุม
(คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน) 

เพื่อให้การประชุมเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา ว่าด้วยเรื่องการ
จัดประชุม 
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปใีห้คณะกรรมการฯ ทราบ ธ.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

2) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผูเ้ขา้ประชุมล่วงหน้า 7 วัน ม.ค.-ก.ย. 60 

3) จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน   

11. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 3 งาน  

11.1 งานสรรหา
บุคลากร 

เพื่อให้การสรรหา
บุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด โปรงใส่ 
ตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มีอยู ่ ต.ค.59-ก.ย.60 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบุคลากร 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผูส้มัครที่ตอ้งการและเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง
บริหารงานบุคคล 

  

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมคัร อย่างน้อย 5 วัน   

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15 วันท าการ   

5) ส่งผลการสอบ/สอบสมัภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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11.2 งานพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาท่ีตรงตาม
สมรรถนะที่ก าหนด/
ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) ส ารวจความต้องการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร พ.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบุคลากร 

2) น าความต้อง/ความจ าเป็นมาจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

มิ.ย. 59 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด ต.ค.59-ก.ย.60 

4) ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ปี
ละ 2 ครั้ง 

ก.พ. 60, ส.ค. 60 

5) รายงานผลการน ารูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ 
ปีละ 2 ครั้ง  

มี.ค. 60, ก.ย. 60 

11.3 งาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดท าบัญชรีายชีอ่ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ 
ERP 

รอบที่ 1 มี.ค. 60 
รอบที่ 2 ก.ย. 60 

1.รองคณบดฝีุาย
บริหาร 
2.งานบุคลากร 2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/

ประเมินภาระงาน 
3) ด าเนินการประเมินผลและยืนยนัข้อมูลในแบบประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ 
ERP 

รอบที่ 1 เม.ย. 60 
รอบที่ 2 ต.ค. 60 

12. กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ จ านวน 1 งาน  

12.1 งานจัดท าค า
ขอตั้งงบประมาณ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ใน
การบริหารจัดการ
หน่วยงานท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การ

1) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

พ.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
2.งานวิเคราะห์

2) ผู้บรหิารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะ
หน่วยงานจัดการศึกษา) 
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ด าเนินงาน (O) 3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ีให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. 59 นโยบายและแผน 

4) ผู้บรหิารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าป ี

  

5)  บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการทีม่ีการ
จัดสรรงบประมาณ 

  

6) เสนอค าขอตั้งงบประมาณให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

  

13. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 1 งาน     

13.1 งานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมี
ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน
และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได ้
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน มี.ค. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
2.งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน   

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

เม.ย. 59 

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกบั
ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

มิ.ย. 59 

     5.)เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้อธิการบดเีพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

ก.ค. 59 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับบุคลากร ส.ค. 59 
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ภายในหน่วยงานให้รับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ

14. กระบวนการติดตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 งาน     

14.1 งานรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการด าเนินงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและผล
การด าเนินงานมีความ
ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุก
โครงการพร้อมบันทึกผลการด าเนนิงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 59-ก.ย. 60 1.รองคณบดฝีุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
2.งานการเงิน 

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การผ่านระบบ ERP ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
   

 

3) ผู้บรหิารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติการ 

  

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

  

15. กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 1 งาน     

15.1 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา

    1.รองคณบดฝีุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
2.งานวิจัยและ
ประกันคณุภาพ 

1) ส่งรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ต่อ
มหาวิทยาลยั ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ต.ค. 59 

2) ก าหนดนโยบายและจดัท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานดา้นประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และได้รบัความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยงาน 
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วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร และระดบั
หน่วยงาน  

ธ.ค. 59 

4) สรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

มี.ค. 60 

5) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและ
ระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 
วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ภาคการศึกษาที ่1 ม.ค. 60 
ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย. 60 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  

มิ.ย. 60 

7) จัดตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ก.ค. 60 

8) รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสตูร ต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ส.ค. 60 

9) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อม
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  

ส.ค. 60 

10) จัดตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทาง
และระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ส.ค. 60 
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11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (improvements Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

ก.ย. 60 

16. กระบวนการถ่ายทอด ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ     

16.1 งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพ
และมผีลการปฏิบตัิ
ราชการบรรลตุาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานตามแบบฟอรม์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ก.ย. 59 1.รองคณบดฝีุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
2.งานวิจัยและ
ประกันคณุภาพ 

2) ผู้บรหิารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏิบัตริาชการของ
หน่วยงาน 

  

3) จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ของ
หน่วยงาน 

  

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน 

  

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ใน
ระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 59 

6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค. 59 

7) สรา้งความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

  

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 
 

ต.ค. 59-ก.ย. 60 
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กระบวนการ/งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ในระบบติดตามใหม้หาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

  

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
และรายงานให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.59, มี.ค.60มิ.ย.60, ก.ย. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ลงนาม.............................................. 
 (อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข) 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ  
                    วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที่ ๑๒ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
.................................................................. 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม
ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ข้อ ๓) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

๑.  อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ 
๓.  อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช กรรมการ 
๔.  อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ 
๖.  อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ กรรมการ 
๗.  รองศาสตราจารย์ วิริยา  สุขวงศ์ กรรมการ 
๘.  อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์ วิจิตรา  กุสุมภ์ กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ลักขณา  ยอดกลกิจ กรรมการ 
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ให้คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 
 ๓. ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

๑.  อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานกรรมการ 
๒.  นายนพปฎล  อินยาศรี กรรมการ 
๓.  นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา กรรมการ 
๔.  นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ กรรมการ 
๕.  นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์ กรรมการ 
๖.  นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ กรรมการ 
๗.  นางสาวธัญลดา  เลี้ยงอยู่ กรรมการ 
๘.  นางสาววราลี  พรมปฏิมา กรรมการ 
๙.  นางสาวสุธามาศ  นุ่มพญา กรรมการ 
๑๐.  นางสาวอัญชนา  สอนแตง กรรมการ 
๑๑.  นางสาววันวิสา  หนูเมียน กรรมการ 
๑๒.  นายวชิรพัฒน์  เลิศบัณฑิตกุล กรรมการ 
๑๓.  นางสาวอัญชา  แดงทองดี กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  นางสาวพัชรา  กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวเบญจพร  เติมสิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้  
 ๑. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ 

๑๑.  อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณ ี กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม กรรมการ 
๑๓.  นายนพปฎล  อินยาศรี กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  นางสาวพัชรา  กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวเบญจพร  เติมสิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 
 ๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายใน 
 ๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 ๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
 ๖. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 ๗.น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

       ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
    คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์ม การระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  หนา้ 52 

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

ด้าน/ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ก าหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาล 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

2.การเปลีย่นแปลงของคู่แข่ง
ขัน 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการบรรลรุ้อยละ 80-84 

สูง 4 

3.เทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการบรรลรุ้อยละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการบรรลรุ้อยละ 90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการบรรลมุากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
95 

น้อยมาก 1 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมลูทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) 
ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัในทางลบ 

1.ความรวดเร็วของการ
เผยแพร่ข้อมลูทางสื่อสังคม
ออนไลน ์(social media) 
ให้กับบุคคลทั่วไปไดร้ับรู ้

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อ
สังคมออนไลน ์มากกว่า 10 ช่องทาง 

สูงมาก 5 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ก าหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

2.เทคโนโลยีความก้าวหน้า
ของสื่อสังคมออนไลน ์(social 
media) ในอนาคตมีมากขึ้น 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก
สัปดาห ์

สูง 4 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อ
สังคมออนไลน ์น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

สูง 4 

3.การเข้าถึงข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media)ได้
ง่าย 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก
เดือน 

ปานกลาง 3 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อ
สังคมออนไลน ์น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

ปานกลาง 3 

4.การเข้าถึงสื่ออย่างขาด
วิจารณญาณของบุคคลในสื่อ
สังคมออนไลน ์(social 
media) 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก 3 
เดือน 

น้อย 2 เป็นข่าวทางลบในสื่อสารมวลชนหรือสื่อ
สังคมออนไลน ์1 ช่องทาง 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก 6 
เดือน 

น้อยมาก 1 มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลยั 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความ
เสี่ยงเดิมปี 59) 

อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมยัต่อการ
ปูองกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
พบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ที่ใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคาม

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุกวัน สูงมาก 5 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่า 24 ช่ัวโมง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก
สัปดาห ์

สูง 4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่า 12 - 24 ช่ัวโมง 

สูง 4 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ก าหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก
เดือน 

ปานกลาง 3 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่า 3 - 12 ช่ัวโมง 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก 3 
เดือน 

น้อย 2 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่า 1 - 3 ช่ัวโมง 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก 6 
เดือน 

น้อยมาก 1 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ช่ัวโมง 

น้อยมาก 1 

3.2 การเกดิเหตุการณ์อัคคีภัย 
(ความเสี่ยงเดิมป ี59) 

การเกิดอัคคภีัย  เกิดได้จาก
หลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกดิจากความ
ประมาทและความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์ มองข้ามสิ่ง
เล็กๆน้อยๆ เช่น ประมาทใน
การใช้เครื่องใช้/อุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟูา  และเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น
น้ ามัน แก็ส เป็นต้น  หรือโดย
เหตุจากธรรมชาต ิ 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน 
6 เดือน 

สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพ หรือได้รับอันตรายถึงชีวิต สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 1 ปี 

สูง 4 มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหสั สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 1 ปี 6 เดือน 

ปานกลาง 3 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนมากต้อง
เข้ารับการรักษาในคราวเดียวกัน 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นภายใน
รอบ 2 ปี 

น้อย 2 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย/ส่งผลตอ่
สุขภาพจ านวนน้อย 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้น
มากกว่า 2 ปี 

น้อยมาก 1 ส่งผลกระทบทางด้านจติใจแตไ่ม่บาดเจ็บ น้อยมาก 1 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ก าหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

3.3 แนวโน้มของการจดัสรร
งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 

1.นโยบายการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลง 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นในรอบ 
1 ปี 

สูงมาก 5 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจากปีท่ีผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

สูงมาก 5 

2.นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นในรอบ 
2 ปี 

สูง 4 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจากปีท่ีผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

สูง 4 

3.นโยบายและแนวทางการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนด้านการ
วิจัย (วช.) 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นในรอบ 
3 ปี 

ปานกลาง 3 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจากปีท่ีผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นในรอบ 
4 ปี 

น้อย 2 งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจากปีท่ีผ่านมา 
(เฉพาะงบด าเนินการ) 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นในรอบ 
5 ปี 

น้อยมาก 1 งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรเท่าเดิม น้อยมาก 1 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อการปฏิบตัิงาน
ของมหาวิทยาลัย  

1.หน่วยงานภายนอกมีการ
ปรับเปลีย่นกฎหมาย 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือแนว
ปฏิบัต ิ

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 
1 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 
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ด้าน/ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ก าหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 
โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

2.บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานรับรู้
ข้อมูลที่เกิดจากข้อ 1 ล่าช้า 
ท าให้มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 
3 เดือน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยั 

สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 
6 เดือน 

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 
9 เดือน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน 

น้อย 2 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 
1 ปี 

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน
หรือส่วนงาน 

น้อยมาก 1 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) 
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แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 

ความเสี่ยง (1) แนวทางการจัดการความเสี่ยง  (2) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (3) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ 
คะแนนความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับความเสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

1.วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงต่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

5 5 25 ความเสีย่งสูงมาก 

2.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์
กับบุคลากรในหน่วยงาน 
4.ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้
ผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมลูทาง social media ที่มี
ผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัในทางลบ
(เปลี่ยนแล้ว) 

1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) 

5 5 25 ความเสีย่งสูงมาก 

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ที่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลยั
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
3.ติดตาม และเฝูาระวังการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัในทางลบ 
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ความเสี่ยง (1) แนวทางการจัดการความเสี่ยง  (2) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (3) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ 
คะแนนความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับความเสี่ยง 

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1. จัดท าแผนปูองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 4 12 ความเสีย่งสูง 

2. สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการปูองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนท่ีก าหนด 

3.ด าเนินการแผนปูองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการปูองกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปูองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 การเกดิเหตุการณ์อัคคีภัย 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ปูองกันและระงับอัคคภีัยของหน่วยงาน 

2 5 10 ความเสีย่งสูงมาก 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของ
หน่วยงานให้บุคลากรไดร้ับทราบ 

3.ด าเนินงานตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปูองกนัและระงับอัคคีภัยของ
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ความเสี่ยง (1) แนวทางการจัดการความเสี่ยง  (2) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (3) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ 
คะแนนความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยั 

5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัยของหน่วยงานในปีถัดไป 

3.3 แนวโน้มของการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน
ที่ลดลง 

1.ติดตามและวเิคราะห์สถานการณ์ ภาวะงบประมาณ และ
แนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทั้งจากหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

5 5 25 ความเสีย่งสูงมาก 

2.จัดท ารายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

1.ผู้รับผดิชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีผล
ต่อการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยั 

4 4 16 ความเสีย่งสูง 

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายของหน่วยงานภายนอก 
3.สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัต ิ
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ความเสี่ยง (1) แนวทางการจัดการความเสี่ยง  (2) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (3) 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ 
คะแนนความเสี่ยง

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับความเสี่ยง 

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอ้กฎหมายในด้านต่างๆ 
เพื่อให้การปฏิบัตริาชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM 03) 
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แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM 03) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง (3) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(ใหม่ปี 60) (4) 
ระยะเวลา

ด าเนินการ (5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง  

5 5 25 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1.วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พ.ค.-มิ.ย.59 ผู้ก ากับดูแล :  
อ.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 
ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส.พัชรา กล้าหาญ 2.ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ

รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ก.ค.-59 

3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ต.ค.59 -ก.ย.60 

4.ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหผู้้บรหิาร
หน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลยั
รับทราบทุกเดือน 

ธ.ค.59,มี.ค. 60,
มิ.ย. 60,ก.ย. 60 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การเผยแพร่ข้อมลูทาง 
social media ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัในทางลบ(เปลีย่น
แล้ว) 

5 5 25 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1. มีแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

ต.ค.59  ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นางธัญลดา  เลี้ยงอยู ่

2. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ

ต.ค.59  
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง (3) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(ใหม่ปี 60) (4) 
ระยะเวลา

ด าเนินการ (5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 

มหาวิทยาลยัให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา 

3.ติดตาม และเฝูาระวังการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทาง
ลบ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 

4.มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มกีาร
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทาง
ลบ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3 4 12 ความเสีย่งสูง การลดความเสี่ยง 1. จัดท าแผนปูองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.-59 ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายวิชรพัฒน์ เลิศบัณฑิตกุล 

  

2. สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบั
การปูองกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนท่ี
ก าหนด 

ต.ค.-ธ.ค.59 

3.ด าเนินการแผนปูองกันภัยคุกคาม
ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ค.59-ก.ย.60 
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง (3) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(ใหม่ปี 60) (4) 
ระยะเวลา

ด าเนินการ (5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 

4. ติดตาม และประเมินผล
ความส าเร็จของการปูองกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.ค.-ก.ย.60 

5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ปูองกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.-60 

3.2 การเกดิเหตุการณ์อัคคีภัย  2 5 10 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 

ต.ค.-59 ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายนพปฎล  อินยาศร ี2.สื่อสารและเผยแพร่แผนปูองกัน

และระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้
บุคลากรไดร้ับทราบ 

พ.ย. – ธ.ค. 59 

3.ด าเนินงานตามแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปูองกนั
และระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลยั 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

5.ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัยของหน่วยงาน 

ธ.ค.59,มี.ค. 60, 

มิ.ย. 60,ก.ย. 60 
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง (3) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(ใหม่ปี 60) (4) 
ระยะเวลา

ด าเนินการ (5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ปูองกันและระงับอัคคภีัยของ
หน่วยงานในปีถัดไป 

ก.ย.-60 

3.3 แนวโน้มของการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 

5 5 25 ความเสีย่งสูง
มาก 

การลดความเสี่ยง 1.ติดตามและวเิคราะห์สถานการณ์ 
ภาระงบประมาณ และแนวโน้มของ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทั้งจาก
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก 

ก.พ.60 

ผู้ก ากับดูแล :  
อ.ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายนพปฎล  อินยาศร ี
 

2.จัดท ารายละเอยีดโครงการ/
กิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการจดัสรร
งบประมาณของรัฐบาล 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมผีลต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

4 4 16 ความเสีย่งสูง การลดความเสี่ยง 1.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแตล่ะงาน
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของ
มหาวิทยาลยั 

ต.ค.59-ก.ย.60 ผู้ก ากับดูแล :  
อ. ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ผู้รับผิดชอบ : 
นายนพปฎล  อินยาศร ี

2.ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริาชการของ
มหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับการ
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ความเสี่ยง (1) 
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม (2) กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง (3) 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

(ใหม่ปี 60) (4) 
ระยะเวลา

ด าเนินการ (5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับความ

เสี่ยง 

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน
ภายนอก 

3.สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏบิัต ิ

ต.ค.59-ก.ย.60 

      

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อ
กฎหมายในดา้นต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ครั้งที่ 1/2558 
วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม บ้านทิพย์สวนทอง สมุทรสงคราม   

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ  
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข 
3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช  
4. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์  
6. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ  
7. รองศาสตราจารย์ วิริยา  สุขวงศ์ 
8. อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง 
9. รองศาสตราจารย์ วิจิตรา  กุสุมภ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ลักขณา  ยอดกลกิจ 
11. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี  
12. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม  
13. นายนพปฎล  อินยาศรี 
14. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ 
15. นางสาวเบญจพร  เติมสิน 
16. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 
17. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ 
18. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์ 
19. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์  
20. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่ 
21. นางสาววราลี  พรมปฏิมา 
22. นางสาวสุธามาศ  นุ่มพญา 
23. นางสาวอัญชนา  สอนแตง 
24. นางสาววันวิสา  หนูเมียน 
25. นายวชิรพัฒน์  เลิศบัณฑิตกุล 
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26. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุมโดย อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามที่กองนโยบายและ
แผนจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีรายละเอียดดังนี้. 
 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบใน
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น   และ
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับ
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงาน
จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission) และกองนโยบายและแผน ก าหนดให้หน่วยงานจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 10 
มิถุนายน  2559 
 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  รับทราบตามที่
ประธานแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2:  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 :  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ 12/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดย มีกรรมการ 2 ชุด
ดังนี้ (เอกสารตามแนบ) 
1. คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้  
 1. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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 2. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 
 3. ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้  
 1. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 2. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน 
 4. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
 6. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 7. น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป  
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  รับทราบ 
 
 4.2 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 
 2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ 
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 4. การบริหารความเสี่ยง ต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 
สม่ าเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (เอกสารตามแนบ) 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  รับทราบ และควร
ประกาศให้บุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1. ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

พ.ค. 59 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2.ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง พ.ค. 59 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิ.ย.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับกองนโยบายและแผน 
เพื่อตรวจสอบ 

มิ.ย.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.หน่วยงานด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง 
กองนโยบายและแผน (ถ้ามี)  

มิ.ย.59 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

มิ.ย.59 แผนบริ ห า รคว าม เสี่ ย ง  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความ
เห็นชอบ 

7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

27 มิ.ย.59 แผนบริ ห า รคว าม เสี่ ย ง  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   
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และแผน 
8 .เ ผยแพร่ แผนบริ หา รความ เ สี่ ย ง  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค.59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือ
รับรู้แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

9.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ต.ค.59-ก.ย. 60 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

10.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนบริ ห า รคว าม เสี่ ย ง  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 ,6 ,9 
และ 12 เดือน 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค. 59 
- รอบ  6 เดือน มี.ค. 60 
- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 60 
- รอบ 12 เดือน ก.ย. 60 

11.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 3,6, และ 9 เดือน - รอบ  3 เดือน ธ.ค. 59 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 60 
- รอบ  9 เดือน มิ.ย. 60 

12.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ
กองนโยบายและแผน 

 หน่ ว ย ง า น จั ด ส่ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 
3,6, 9  และ 12 เดือน ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ  3 เดือน 30 ธ.ค. 59 
- รอบ  6 เดือน 31 มี.ค. 60 
- รอบ  9 เดือน 30 มิ.ย. 60 
- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 60 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 
เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสู งสุดของหน่วยงานเพื่ อพิจารณา ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย. 60 ม ติ ก า ร พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 
12 เดือน) ของคณะกรรมการบริหาร
หน่ วยงานหรื อผู้ บ ริหารสู งสุ ดของ
หน่วยงาน 
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14.น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีถัดไป (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ก.ย. 60 แผนบริ ห า รคว าม เสี่ ย ง  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
ประชาคมทราบ 

ก.ย. 60 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
2. ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 พ.ค. 59 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค. 56 แนวทางการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. จัดท าแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน มิ.ย. 59 แผนการควบคุมภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

มิ.ย. 59 แผนการควบคุมภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความ
เห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับ
กองนโยบายและแผน (ผนวกเข้าในเล่มแผนบริหาร
ความเสี่ยง) 

27 มิ.ย. 59 แผนการควบคุมภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏบิัต ิ
 

ก.ย. 59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือ
รับรู้แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค.59-ก.ย.60 ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. ประเมินผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 และ 12 
เดือน 

- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 มี.ค. 60 
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ  ปย.2 
 

ก.ย. 60 

9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มี.ค. 60 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ต่อ
คณะกรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานรับทราบ
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รอบ 6 เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน ให้
กองนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   30 มี.ค. 60 

- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2   15 ก.ย. 60 

11. รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 60 มติการพิจารณารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2560 (รอบ 12 เดือน )  ของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

12. น าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแผนการควบคุม
ภายในในปีถัดไป (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ก.ย. 60 แผนการควบคุมภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

13. เผยแพร่รายงานการประเมนิผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
ประชาคมทราบ 

ก.ย. 60 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงาน
ตามแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  พิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามปฏิทินข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  :  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  :  15.30 น.  
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 (นายนพปฎล  อินยาศรี) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 

(อาจารย์ดร. อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข) 
              รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

 








