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ค ำน ำ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ส ำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม เป็นไปอย่ำงตอ่เนื่อง ตำมหลักเกณฑก์ระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.

วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐและ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 (ข้อ 3) ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็น

ผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่

ส่งผลตอ่กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม นั้น 

 จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ

กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน ำ  

 บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

 บทที่ 3 แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม หวังว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของส ำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ประสิทธิผล 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบรหิำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเค รำะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม

พันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วน

รำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ และด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น 

จำกระเบียบและเกณฑ์ดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จึงได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำร  

ควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดกำรรับรู้ 

ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผล

ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 กำรประเมนิควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใชใ้นกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 กำรด ำเนนิกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงทีใ่ช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 กำรตรวจตดิตำมประเมินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก ่ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง

ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผลกำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องน ำมำบริหำร
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จัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 4  ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด  9 ควำมเสี่ยง จ ำแนกตำมประเภท

ทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้ 
 

1. ด้ำนกลยุทธ์ จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก ่ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรเผยแพร่จ ำนวนองค์ควำมรูด้้ำน

ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนำนำชำติ  

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 

จ ำนวน 2 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 1) ไฟฟ้ำดับ (ควำมเสี่ยงเดิม ปี63) 2) กำรเบกิจำ่ยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผ 

กำรควบคุมภำยใน 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สรุปกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กำรควบคุมที่มีอยู่ ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

ระยะเวลำแล้วเสร็จ  และผู้ รับผิดชอบของแต่ละงำน  สำมำรถสรุปจ ำนวนงำนที่ควบคุมภำยใน  

ได้ทัง้หมด 21 งำน 
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  หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ข 
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บทที ่1 บทน ำ 1 

 1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐำน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564   
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 1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 2 
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 1.3.3 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศกึษำ  

บทที่ 2 แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

 2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำยของแผนบริหำร

ควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

7 

 2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรม 
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 2.4 ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรม

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 3 แผนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 17 

บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 18 

ภำคผนวก  

 ภำคผนวก 1 ค ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 ภำคผนวก 2 ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน

กำรประเมนิควำมเสี่ยง (FM-RM-01) 

 

 ภำคผนวก 3 ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ แผนปฏิบัติงำนบริหำร

ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5 ) พ .ศ .2545 มาตรา 3 /1 บัญญั ติ ว่ า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ

กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บรกิารจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็น

อย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ

ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกจิ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดว่า

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกดิผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตร ีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับ

การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้รับบรกิาร ความคุม้คา่ในภารกิจ ทั้งนีต้ามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรอืมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา น ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบยีบ

ฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล พรอ้มรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 

ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกดิจาก

ปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ตัวชีว้ัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ

ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษา

และวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่

การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักศลิปะและวัฒนธรรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักศลิปะและวฒันธรรม 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ฝ่ำยแผนงำน   

และประกันคณุภำพ 

ฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ  

และท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม       

ฝ่ำยวิจัย เผยแพร ่และควำม

ร่วมมือทำงศิลปวัฒนธรรม 

มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสนุนัทำ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

หัวหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนทัว่ไป 

หัวหนำ้ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และควำมรว่มมอื 

หัวหนำ้ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำรและกจิกรรม 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรและแผนงำน 

อธกิำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภฏัสวนสนุันทำ 

คณะกรรมกำรประจ ำ 

ผู้เชี่ยวชำญ 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แหลง่การเรยีนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

 "The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at 

the National and International levels" 

1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล   

2. ให้บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ์ 

3. พัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรบ์นฐานของผลงานวิจยัและแหลง่ข้อมูล

เครอืข่าย 

1.2.4 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2.5 เสำหลัก (Pillar) 

 ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.2.6 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทมีงานเป็นหัวใจ (Team Working) 

 2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Enhancement)  

 4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 5. บรหิารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 1.2.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสนุันทา 

 1.2.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบรกิารด้านศิลปวัฒนธรรม 

 1.2.9 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

สรา้งเสรมิคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 1.2.10 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะ 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  ส่งเสรมิการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  สรา้งความสัมพนัธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

          ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่4  สร้างสรรคแ์ละบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาต ิ
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1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา  

2560 

ปีการศกึษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวัฒนธรรม 28โครงการ 24 โครงการ 23 โครงการ 
 

ข้อมูลบุคลำกร 

         1.3.2   สำยสนับสนุนวิชำกำร 

หน่วยงำน 

ปีการศึกษา 2562 

ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 

ตรี โท เอก รวม 

ลูกจา้งช่ัวคราว 1 - - - - 

ลูกจา้งประจ า - 1 - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย

(ช่ัวคราว) 
- 3 - - 3 

พนักงานมหาวิทยาลัย

(ประจ า) 
- 6 2 - 8 

ข้าราชการ - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น     14 
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1.3.3 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2562 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

1 องค์ประกอบ จ านวน  1 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด 

ดังนี้ 

องค์ประกอบ

ที่ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมนิ 

0.01-1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51-2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับด ี

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1       

2       

3       

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5       

คะแนนเฉลี่ย    5.00 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน     
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บทท่ี 2  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 

2.1 นโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  

เพื่อให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบและการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุม

ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล

จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 

Governance) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงก าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยครอบคลุมพันธกจิทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมีส่วน

รว่มในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรควบคุมภำยใน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำ

เป้ำหมำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมิน 

1.แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้บุคลากรของ 

หน่วยงานสามารถหาวธิีการ

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรอืลดความเสีย่งให้

อยู่ระดับทีย่อมรับได ้ 

1 .1  ร้อ ยล ะขอ งประ เด็ น

ค ว าม เสี่ ย งที่ ได้ รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณ าจากความ เสี่ ย งที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. กำรควบคุมภำยใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาความส าเร็จของงานที่

มีด าเนินการควบคุมภายใน

ตามภาระงานที่ก าหนด 
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2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  

 เพื่อการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2) กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1.แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ย. 63 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบคุ มภาย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.ทบทวนแนวทางการบรหิารความเสี่ยง ก.ย. 63 แนวทางการบริหารความ เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ย. 63 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับกองนโยบายและแผน 

เพื่อตรวจสอบ 

ก.ย. 63 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.หน่วยงานด าเนินการปรับปรุง (รา่ง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ กองนโยบายและแผน 

(ถา้มี)  

 ก.ย. 63 (ร่ า ง ) แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

6.เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย. 63 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความ

เห็นชอบ 

7.จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน 

ก.ย. 63 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

8 .เผ ย แพ ร่ แผ นบ ริห ารค วาม เสี่ ย ง  ป ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ย. 63 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ

หรือรับรู้แผนบริหารความเสี่ ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9.ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
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2) กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

10.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ 

12 เดือน 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 64 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 64 

11.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .2563 ต่ อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้ บ ริ ห า รสู งสุ ด ขอ งห น่ ว ย งาน

รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ 

12 เดือน 

  - รอบ  6 เดือน มี.ค. 64 

- รอบ  12 เดือน ก.ย. 64 

12.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับ

กองนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่ งรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทัน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 64 

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย. 64 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              

ก.ย. 64 มติการพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2 5 6 4  (ร อ บ  12 เดื อ น )  ข อ ง

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

14.น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ในปีถัดไป (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ก.ย. 64 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

15. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้

ประชาคมทราบ 

ก.ย. 64 ป ร ะ ช า ค ม รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
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3) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. ทบทวนตามโครงสร้างภาระงานของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 63 โครงสรา้งภาระงานของหน่วยงาน 

3. จดัท าแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน 

ต.ค. 63 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการ

บรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของ

หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

ต.ค. 63 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบ 

5. จดัส่งแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดร้ับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก

เข้าในเลม่แผนบริหารความเสีย่ง) 

ต.ค. 63 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ต.ค. 63 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรอืรับรู้

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

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

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

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 และ 12 

เดือน 

- รอบ 6 เดือน แบบ ปค.5 มี.ค. 64 

- รอบ 12 เดือนแบบ ปค.4 และ  ปค.5 

 

ก.ย. 64 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(รอบ 6 เดือน) ตอ่คณะกรมการบรหิาร

หน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของหน่วยงาน

เพื่อทราบ 

มี.ค. 64 คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรอื

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 

เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ให้กองนโยบายและแผน 

25 มี.ค. 64 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

- รอบ 6 เดือน แบบ ปค.5   

- รอบ 12 เดือน แบบ ปค.4 และ  ปค.5 15 ก.ย. 64 
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กิจกรรม ระยะเวลำ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(รอบ 12 เดอืน) ต่อคณะกรรมการบรหิาร

หน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 64 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรงุแผนการ

ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ก.ย. 64 แ ผ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าป ี

พ.ศ. 2564  

ก.ย. 64 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงานตาม

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

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 



 

12 
 

2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเอประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส านักศิลปะและวัฒ นธรรม  ได้ป รับประยุกต์ ใ ช้ขั้ นตอนปฏิบัติ งานการบริหารความเสี่ ย ง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 

การวเิคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองคก์ร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองคก์ร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่ อ งจ ากก าร เป ลี่ ย น แป ล งขอ งสถ าน ก ารณ์  เห ตุ ก า รณ์ ภ ายน อกส่ งผ ล ต่ อ กล ยุ ท ธ์ ที่ ก า ห น ด ไว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่นรว่มจากภาคประชาชน การร่วมมือ

กับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบรกิารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององคก์รท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณ การ

ควบคุมคา่ใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ

รา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ  จะพิ จารณ าปัจจัย เสี่ ยงจากด้ านต่ างๆ  แล้ วจะต้องน าแนวคิด เรื่อ ง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรง่ใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 กำรประเมินควำมเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

สามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน

เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจ านวนเงินที่ชัดเจนไดใ้ห้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก ดังตาราง 
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ตำรำงแสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ย ง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสีย่งที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่ากอ่ให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณต์่างๆ x 

ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ  ( Likelihood x Impact) ซึ่ ง จั ด แ บ่ ง เ ป็ น  

5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
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ตำรำงแสดงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้คา่กับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

การท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ด าเนินการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกำสท่ีจะเกดิควำมเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัได้ โดยกจิกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย

ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 กำรตรวจติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 
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บทที่ 4  

แผนกำรควบคุมภำยใน ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 

 

งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กระบวนกำรอนุรักษ์ สืบสำน ท ำนุบ ำรุงศลิปะวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย   

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและ

นักศกึษาเห็นความส าคัญของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้าน การด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ต.ค. 63 

  

  

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

2) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3) จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 

4) ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร

ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (รอบ 6,9 เดอืน

และ 12 เดอืน) 

ธ.ค 63 , เม.ย 

64, ก.ค 64 

5) รวบรวมและสรุปผลการจัดโครงการตามแผนปฏบัิตกิาร

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ระดับมหาวทิยาลัย 

ส.ค 63 - ก.ค 

64 

6) ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อสรุปผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัตกิารดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ก.ค 64 

7) จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ (Improvement plan) 

2. กระบวนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำภำยในแหล่งเรียนรู ้3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอำคำรสำยสทุธำนภดล 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหก้ารให้บริการ

ทางการศกึษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 

ศลิป์รัตนโกสินทร์และอาคารสาย

สุทธานภดลเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุมภำยในด้ำน การด าเนนิงาน 

(O) 

 1) จัดท าบทน าชมพพิธิภัณฑอ์าคารสายสุทธานภดลและ

แหลง่เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร 

ส.ค. 63 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 
2) ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม ส.ค. 63-ก.ค. 

64 

3) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน/ข้อเสนอแนะการ

ให้บริการทางการศกึษาภายในแหลง่เรียนรู้ 3 ศิลป์

รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล 

ก.ค. 64 

4) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานการให้บริการทาง

การศกึษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และ

อาคารสายสุทธานภดล 

ส.ค. 63-ก.ค. 

64 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนงำนธุรกำรและสำรบรรณ 

 วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการธุรการมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O 

1) รา่ง-พมิพ ์โตต้อบหนังสือ (หนังสอืราชการ/ค าสั่ง/ใน

ระบบ e-office) 

ต.ค. 63-ก.ย. 

64 

  

  

นางสาวพรรณผกา 

แก้วติณ 

2) การออกเลขท่ีสง่เอกสารในระบบ e-office 

3) จัดเก็บส าเนาเอกสาร 

4) การออกเลขท่ีรับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ) 

5) จัดท าซองและจัดสง่ (หนังสอืภายนอก/การด์/หนังสือ/

ปฏทิิน) 

6) จัดเก็บส าเนาเอกสาร 

7) การสบืค้นและติดตามเอกสาร 

8) การรับ-ส่งโทรสาร 

9) การจองยานพาหนะ 

10) การตรวจสอบกล่องจดหมาย 

11) การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(อีเมล) 

12) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามงาน

กระบวนการธุรการและสารบรรณ 

4. กระบวนกำรงำนจัดประชมุ   

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนงานประชุมมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าปฏทิินการประชุม ต.ค. 63-ก.ย. 

64 

นางสาวพรรณผกา 

แก้วติณ 2) เตรียมการประชุม 

3) จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

4) สรุปรายงานการประชุม 

5) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามงาน

กระบวนการธุรการและสารบรรณ 

5. กระบวนกำรงำนบคุลำกร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนงานบุคลากรมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท ากรอบอัตราก าลัง ต.ค. 63-ก.ย. 

64 

นางสาวลักขณา 

นาคกล่อม 2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

3) จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล 

4) รายงานขอ้มูลการปฏบัิตริาชการ (การขาด/การลา) 

5) ตรวจสอบการลงวันลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลา

ป่วย/ลากิจ) 

6) สรุปการลงเวลาปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ และวัน

เสาร ์วันอาทิตย์ 

7) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/ การฝึกอบรม/พัฒนา
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร 

8) บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการตามตัวช้ีวัด

ในระบบ ERP 

9) ตรวจสอบประวัตบุิคลากร 

10) การประเมินผลการปฏบัิตริาชการของบุคลากร ใน

ระบบ ERP 

11) การจัดท าหนังสอืรับรอง 

12) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

กระบวนการงานบุคคลากร (Agenda) 

6. กระบวนกำรงำนพสัด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนงานพัสดุมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดหาพัสด ุ ต.ค. 63 - ก.ย. 

64 

นางศิฐิมา เจริญ

สิริ  2) จัดซือ้-จัดจ้าง ด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง 

3) บันทึกข้อมูลจัดซือ้/จัดจา้งในระบบ EGP 

4) บริหารวัสดุ 

5) ควบคุมครุภัณฑ์และวัสดคุงทนถาวร 

6) ให้บริการยืม – คนืวัสดุ/ครุภัณฑ ์

7) ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรประจ าปเีพื่อ

ด าเนนิการจ าหนา่ย 

8) ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง 

9) โอนครุภัณฑ์ 

10) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามงาน

กระบวนการธุรการและสารบรรณ 

7. กระบวนกำรงำนกำรเงนิ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนงานการเงินมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O 

1) จัดท าสัญญายมืเงินทดรองราชการ ต.ค. 63 นางสาวลักขณา 

นาคกล่อม 2) ตดิตามการใชเ้งินทดรองราชการ ต.ค. 63 - ก.ย. 

64 3) เบิกจ่ายกรณีท่ัวไปในระบบ ERP (ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน  ค่าสาธารณูปโภค ค่ากองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ ค่าเบ้ียประชุม ค่าเดินทางไปราชการ) 

4) เบิกจ่ายกรณีท่ัวไปในระบบ ERP (ค่าตอบแทนปฏบัิตงิาน

นอกเวลาราชการ / ค่าจา้งชั่วคราว / เงนิประจ าต าแหนง่) 

5) รับส่งใบเสร็จควบคุม 

6) ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

7) จัดท าข้อมูลเงินเดอืนของบุคากร/เลื่อนขั้นเงินเดอืน 

8) จัดเตรียมซองปัจจัย ซองใบปวารณา ส าหรับถวายพระ 

9) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

กระบวนการงานการเงิน (Agenda) 

8. กระบวนกำรงำนประชำสมัพันธ์ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนงานประชาสัมพันธ์มี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 
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2) จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

3) เขยีนข่าวประชาสัมพันธ์ 

4) จัดท าภาพข่าวเพื่อใชป้ระชาสัมพันธ์ 

5) จัดท าปา้ยโปสเตอร์ 

6) จัดท าการ์ดเชญิ 

7) จัดท าซองการ์ดเชญิ 

8) จัดท าแผ่นพับหรือใบปลิวรายละเอยีดกจิกรรม 

9) เผยแพร่ขา่วผ่านสื่อต่างๆ Facebook Twitter Instagram 

E-office 

10) จัดท าคลิปวดีิโอประชาสัมพันธ์   

 11) จัดท าฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์   

 12) บันทึกภาพ   

 13) ให้บริการ One Stop Service   

 14) สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนประชาสัมพันธ์   

 15) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามงาน

กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

  

9. กระบวนกำรงำนสำรสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนงานสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O 

1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ต.ค. 63 - ก.ย. 
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นายวาทะฤทธ์ิ 

ลีลาฤทธ์ิ  2) เพ่ิมข้อมูลขา่วสารเว็บไซต์ 

3) ตดิตัง้อุปกรณใ์หม ่

4) ตรวจสอบรายการซ่อมบ ารุง/ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแล

อุปกรณ์ 

5) ซ่อมบ ารุงฮารด์แวร์ 

6) ซ่อมบ ารุงซอฟตแ์วร์ 

7) งานติดต้ังระบบ Windows (OS) ส าหรับการบริการแหลง่

เรียนรู้ 

8) ตดิตัง้/ซ่อมบ ารุง/ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์/ส ารองข้อมูล/

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ของส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

9) งานบริการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วง 



 

22 
 

งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

(กรณสี่งซ่อม)  

10) ระบบเครอืขา่ย 

11) จัดท าระบบบริการแหลง่เรียนรู้และพัฒนาระบบบริการ

แหลง่เรียนรู้ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

12) ให้บริการยืม คืนวัสด/ุครภุัณฑ ์งานสารสนเทศและโสต

ฯ 

13) จัดท าReportเพื่อรายงานผลการเผยแพร่ขา่วบนหน้า

เว็บไซต์ 

14) จัดท าระบบสารสนเทศ Online 

15) จัดท า Update และปรับปรุง ข้อมูลเพิ่มระบบ

สารสนเทศเพิ่มเตมิ 

10. กระบวนกำรงำนแผนงำนและงบประมำณ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานแผนงานและ

งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) จัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าป ี– งบรายได ้ ต.ค. 63 - ก.ย. 
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นางสาวจิตรานุช 

เวสา  2) จัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าป ี– งบลงทุน 

3) ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 

กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จประจ าป ี(งบประมาณ

แผ่นดนิ) 

4) จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าป ี– 

งบแผ่นดนิ 

5) จัดท าค าขอต้ังงบประมาณประจ าป ี– งบแผ่นดนิ 

6) การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

7) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตัง้งบประมาณ 

8) จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติ

การประจ าปี 

9) ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้สว่น

เสียเพื่อก าหนดแผนการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 

10) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

11) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

12) จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

13) บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 

14) จัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าป ี

15) การตดิตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

16) บันทึกข้อมูลผลการด าเนนิงานในระบบ ERP 

17) จัดประชุมเร่งรัดผลการใชจ้า่ยงบประมาณและผลการ
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดโครงการ/กจิกรรมตามแผนการด าเนนิงานประจ าปี 

18) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนว

ทางการด าเนนิงาน การตดิตาม และการใชจ้่ายงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ 

19) เขา้รว่มประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

จากกองนโยบายและแผน 

20) การจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นตา่งๆตามภารกิจ 

21) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

กระบวนการงานแผนงานและงบประมาณ 

11. งำนกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 63-ก.ย. 
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นายกษิดศิ คง

ปาน  

2) จัดท าโครงการบริหารความเสี่ยง 

3) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4) จัดท าแนวทางและวิเคราะหค์วามเสี่ยงและปฏทิินการ

บริหารความเสี่ยง 

5) จัดประชุมวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 

6) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

หนว่ยงาน 

7) ติดตามและสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 

8) รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

9) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานบริหารความ

เสี่ยง 

12. กระบวนกำรงำนควบคุมภำยใน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานควบคุม

ภายในมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) เขา้รว่มประชุมรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 63 นายกษิดศิ คงปาน 

2) จัดท าโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

4) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนา 

/ ปรับปรุงและปฏทิินการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (JD) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหนว่ยงาน 

5) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

หนว่ยงาน   

6) เขา้รว่มการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน 

7) วางแผนและก าหนดแนวทางการท างานด้านปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

8) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

9) ติดตามกระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

10) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในของหนว่ยงาน 

(ตามโครงสร้างของหนว่ยงาน) 

11) รายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

12) ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

13) รับการตรวจประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

13. กระบวนกำรงำนโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำป ี

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานโครงการ

วาระส าคัญประจ าปมีปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) รับนโยบายวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) ต.ค. 63-ก.ย. 
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เวสา  2) ก าหนดโครงการส าคัญประจ าป ี(Agenda) 

3) จัดท าแผนงานโครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) 

ระดับหนว่ยงาน 

4) จัดท าโครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) ระดับ

หนว่ยงาน 

5) ด าเนนิงานโครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda) 

ระดับหนว่ยงาน 

6) การติดตามการด าเนนิงานโครงการวาระส าคัญประจ าป ี

(Agenda) ระดับหนว่ยงาน 

7) รายงานผลการด าเนนิงานโครงการวาระส าคัญประจ าป ี



 

25 
 

งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

(Agenda) ระดับหนว่ยงาน 

8) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามโครงการ

วาระส าคัญประจ าป ี

9) เขา้รว่มประชุมการผลักดันผลการด าเนนิ  งานตาม

โครงการวาระส าคัญประจ าป ี

14. งำนประกันคณุภำพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานประกัน

คุณภาพมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนว

ทางการด าเนนิงาน การตดิตาม และการรายงานผลการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดปี

การศึกษา   

ต.ค. 63-ก.ย. 

64 

นายกษิดศิ คงปาน 

2) ก าหนดแนวทางและเคร่ืองมอืการด าเนินงานตัวบ่งช้ีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยท่ี

ได้รับมอบหมาย  

3) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานและตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

ได้รับมอบหมาย 

4) จัดประชุมคณะท างานตามตวัช้ีวัดเพื่อช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนนิงานและปฏิทินด าเนนิงาน 

5) จัดท าแผนปฏบัิตกิารในฐานะหนว่ยงานเจ้าภาพตาม

ตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย 

6) ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนผลักดันการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของหนว่ยงาน  

7) ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของหน่วยงาน 

8) สรุปและรายงานผลด าเนินงานตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลัย (หน่วยงาน

เจ้าภาพ) 

ม.ค. 64 , ก.ค. 
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9) จัดท าตน้แบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัว

บ่งช้ีท่ีได้รับมอบหมาย และชี้แจงให้หนว่ยงานภายใน

มหาวทิยาลัยทราบ 

ต.ค. 64 

10) จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ตามตัวบ่งช้ีท่ีได้รับมอบหมาย 

ต.ค. 64 

11) รับการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ ต.ค. 64 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

มหาวทิยาลัย 

12) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ต.ค. 64 

13) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานประกันคุณภาพ ต.ค. 64 

15. กระบวนกำรงำนพัฒนำเอกลักษณ์     

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานประกัน

คุณภาพมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารเอกลักษณ์

และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 63-ก.ย. 
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นายกษดิิศ คงปาน 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3. จัดท าแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4.การตดิตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ระดับหนว่ยงาน 

5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ ์

6. รายงานการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ ์

7. ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

เอกลักษณ์ 

16. กระบวนกำรงำนจดักำรควำมรู ้

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานจัดการ

ความรู้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายบริหารจัดการจัดการ

ความรู้ 

ต.ค. 63-ก.ย. 
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2) แตง่ตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

3) จัดท าแนวทางการด าเนนิงานจัดการความรู้ และ องค์

ความรู้ท่ีจ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4) จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

5) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อช้ีแจง

แนวทาง ปฏทิิน และแผนการจดัการจัดการความรู้ 

6) ตดิตามผลการจัดการความรู้   

7) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ 

ระดับหนว่ยงานรอบ 

8) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อรายงาน

ผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ ระดับหนว่ยงาน   
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

9) รายงานผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้  

 

10) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อ

น าเสนอ Best Practice 

11) ส่งกลุม่ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best 

Practice 

12) เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE 

13) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้

ประจ าปงีบประมาณ  

14) เผยแพร่ผลการด าเนนิงานกลุ่มความรู้   

15) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานการ 

17. กระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏิบัตริำชกำร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานจัดการ

ความรู้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏบัิตริาชการของมหาวทิยาลัย 

ต.ค. 63-ก.ย. 
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นางสาวจิตรานุช 

เวสา 

2) จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการระหว่างผู้อ านวยการ

กับรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแลตัวช้ีวัด 

3) จัดท าโครงการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

4) แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามผลการปฏบัิตริาชการ 

5) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏบัิตริาชการระดับ

หนว่ยงาน 

6) จัดท าปฏทิินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ ประจ าปี 

7) กระจายตัวช้ีวัดระดับหนว่ยงานลงสูร่ะดับบุคคล 

8) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปี

งบประมาณ 

9) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการให้กับบุคลากรในหนว่ยงาน 

10) การจัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการระดับบุคคล 

11) การบันทึกข้อมูลพืน้ฐานในระบบตดิตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการของมหาวทิยาลัย 

12) บันทึกข้อมูลผลการปฏบัิตริาชการในระบบ eMENSCR 

13) จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการ กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

14) ตดิตามผลการปฏบัิติราชการของระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหนว่ยงาน ประจ าเดือน และรายงานผลต่อกอง

นโยบายและแผน 

15) จัดท าแผนผลักดันการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองฯ 

ของหน่วยงาน 

16) จัดท ารายงานผลการปฏบัิตริาชการ 

17) รับตรวจประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรอง

การปฏบัิตริาชการจากมหาวทิยาลัย 

18) รายงานผลการตรวจประเมินการปฏบัิตริาชการตามค า

รับรองฯ ตอ่คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

19) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดท าแผน

ปรับปรุงการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองฯ ของปีถัดไป 

 

20) ก าหนดแนวทางและปฏิทินการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัด

การปฏบัิตริาชการระดับมหาวิทยาลัยท่ีได้รับมอบหมาย 

 

21) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานและตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับมอบหมาย 

 

22) จัดประชุมคณะท างานและตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามตัวชี้วัดท่ีได้รับมอบหมาย 

 

23) ตดิตามผลการปฏบัิตริาชการตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

24) จัดท าแผนผลักดันการปฏบัิตริาชการตามค ารับรอง

การปฏบัิตริาชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

25) จัดเตรียมขอ้มูลเพื่อรับการตรวจติดตามจาก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวทิยาลัย 

 

26) ส ารวจความพงึพอใจตัวช้ีวดัการปฏบัิตริาชการ

ประจ าปี 

 

27) เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนนิงานการ

ปฏบัิตริาชการของคณะกรรมการเครอืขา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

 

18. กระบวนกำรงำนควำมร่วมมือองค์กรและหนว่ยงำน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานจัดการ

ความรู้มีประสิทธิภาพ 

1) การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ ต.ค. 63-ก.ย. 
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นางสาววมิลฉัตร์  

เลิศคชสหี ์2) การดูแลรักษาศิลปวัตถุ 

3) การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ ์



 

29 
 

งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

วตัถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

4) การดูแลรักษาพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรียนรู้  

5) การบริการน าชมพิพิธภัณฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ 

6) การให้บริการขอ้มูลดา้นศลิปวัฒนธรรม 

7) โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม: โครงการความร่วมมอื

เครอืขา่ย, โครงการกิจกรรมสง่เสริม, โครงการสร้างและ

เผยแพร่องค์ความรู้ 

8) สร้างความร่วมมอืทางศลิปวฒันธรรม (MOU) 

9) จัดท าจุลสารศิลปวัฒนธรรม 

10) ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

กระบวนการงานความร่วมมอืองค์กรและหนว่ยงาน 

19. กระบวยกำรอนุรักษ์ พัฒนำแหลง่เรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวยการอนุรักษ ์พัฒนา

แหลง่เรียนรู้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) การจัดคู่มือการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ต.ค. 63-ก.ย. 
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นางพรรษภรณ์  

โฆษิตกานต ์2) จัดท าสถิติการเข้าเยี่ยมชมพพิธิภัณฑอ์าคารสาย

สุทธานภดและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  

3) การจัดท ารายงานการเข้าเยี่ยมชม ระดับมหาวทิยาลัย  

4) การสงวนรักษาศิลปวัตถุของพพิิธภัณฑอ์าคารสาย

สุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปฒนธรรม  

5) บริการน าชมพิพิธภัณฑอ์าคารสายสุทธานภดล          

และแหลง่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  

20. กระบวนกำรงำนท ำนุบ ำรงุและเผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานท านุบ ารุง

และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1) การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ ต.ค. 63-ก.ย. 
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นางสาววณชิยา 

บุษบงส์ 2) การดูแลรักษาศิลปวัตถุ 

3) การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ ์

4) การดูแลรักษาพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรียนรู้ 

5) การบริการน าชมพพิธิภัณฑแ์ละแหล่งเรียนรู้ 

6) การให้บริการขอ้มูลดา้นศลิปวัฒนธรรม 

7) การขอจดสทิธิบัตรจากมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

8) ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา 

9) ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลภายนอก 

21. กระบวนกำรงำนพฒันำและเผยแพร่องคค์วำมรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 



 

30 
 

งำน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมกำรควบคุม 
ระยะเวลำ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระบวนการงานพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O 

1.การวจิัยดา้นศลิปวัฒนธรรม ต.ค. 63-ก.ย. 
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นายชนะภพ วัณณ

โอฬาร 
2. การผลิตสื่อและเผยแพร่ดา้นศลิปวัฒนธรรม 

3. การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ 

4.การดูแลรักษาศิลปวัตถ ุ  

5. การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ ์         

6. การดูแลรักษาพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่เรียนรู้ 

7. การบริการน าชมพิพิธภัณฑแ์ละแหลง่เรียนรู้ 

8. การให้บริการขอ้มูลดา้นศลิปวัฒนธรรม 

22. งำนโครงกำรตำมฝำ่ย 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารด าเนนิงาน

งานโครงการตามแผนฝา่ยเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

ภำยในดำ้น การด าเนนิงาน (O) 

   1) จัดท าแผนโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย ต.ค. 62 ฝ่ายงานตาม

โครงสร้างของ

หนว่ยงาน 
   2) ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการ ต.ค. 62-ก.ย. 
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   3) สรุปผลและรายงานผลการด าเนนิงานความส าเร็จ

โครงการตามแผนของฝ่าย 

ก.ย 63 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 

ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี      ๒๗๔/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

___________________________

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชี้ท่ี ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผล

ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรวมทั้งเกณฑการ

ประเมิน "คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังตอไปนี้

๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม    ที่ปรึกษา

๒. รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผนงาน   ประธาน
 

๓. รองผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจกรรม   กรรมการ

๔. รองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธและความรวมมือ กรรมการ

๕. นางสาวสุลาวัลย                    พันธศรี   กรรมการ

๖. นางพรรษภรณ  เฉลิมลอย   กรรมการ

๗. นางสาวลักขณา  นาคกลอม      กรรมการ

                   ๘. นายวาทะฤทธิ์                      ลีลาฤทธิ์   กรรมการ

๙. นางสาวสาลินี                       บุญสมเคราะห     กรรมการ

๑๐. นายชนะภพ                       วัณณโอฬาร   กรรมการ

๑๑. นางสาววิมลฉัตร                 เลิศคชสีห      กรรมการ



-  ๒  -

๑๒. นางสาววณิชยา                     บุษบงส     กรรมการ

๑๓. นางสาวศิฐิมา                       เจริญสุข     กรรมการ

๑๔. นางสาวพรรณผกา                 แกวติน  กรรมการ

๑๕. นายกษิดิศ                           คงปาน     กรรมการและเลขานุการ

๑๖. นางสาวจิตรานุช                    เวสา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 

ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มีหนาที่ดังน้ี

๑. วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่

สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและครอบคลุมบริบทในการวิเคราะหความ

เสี่ยง ๕ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ

ทุจริต รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยง

๒. จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเสนอตออธิการบดี

พิจารณาเห็นชอบ

๓. ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 

๔. สื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหบุคลากรหนวยงานที่

เก่ียวของทราบเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ

๕. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๖. รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

หนวยงาน

๗. นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงและวิเคราะห

ความเสี่ยงในปถัดไป

ท้ังน้ีใหคณะกรรมการไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

  (นายอนันตชัย เอกะ)

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
20ต.ค.63  เวลา 15:26:24  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAA3A-DEAOA-BCAEU-ANwA2
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ภำคผนวก 2 

ตำรำงแสดงผลกำรระบุควำมเสี่ยง และก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน

ควำมเสี่ยง (FM-RM-01) 
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ภำคผนวก 3 

ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ 

แผนปฏิบัติงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
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