
 

 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

  

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 



ก 

 

คํานํา 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดตระหนักถงึความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อใหการดําเนนิงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันวจิัยและพัฒนา 

เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบควบคุม

ภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดให

หนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของคณะ

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ นัน้ 

 จากหลักการดังกลาวขางตน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน โดยมีสวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหมีการบริหารงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธภิาพ และ

ประสทิธผิล 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรยี  ยอดฉมิ)           

   ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงาน”

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวเิคราะห และระบุปจจัยที่เกดิข้ึนจากปจจัยภายนอก 

หรอืปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยง

ลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช

เปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกดิประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล พรอมรายงานตอผูบรหิารและผูที่เกี่ยวของทราบ  นัน้ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา จงึไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานสามารถหาวธิกีารจัดการกับความเสี่ยงเพื่อปองกันหรอื

ลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่วางไว 

สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดปรับประยุกตใชข้ันตอนปฏิบัตงิานการบรหิารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

จากข้ันตอนดังกลาวขางตน สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงดาน

ทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยงดานนโยบาย 

กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบรหิารจัดการความเสี่ยง จํานวน 3 

ความเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

1 . 1  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดลอมภายนอกมีผลตอการ

กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธที่ไม

ตอบสนอง 

1. วเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตอการกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง 

3. ช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานรวมกันในแตละยุทธศาสตรกับ

บุคลากรในหนวยงาน 

4. ตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหผูบรหิาร

หนวยงาน รวมทัง้มหาวทิยาลัยรับทราบทุกเดอืน 

5. รายงานผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรตอมหาวทิยาลัยทุกเดอืน 

เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัตริาชการ

ทุกไตรมาส 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ไม ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สทิธบิัตร 

1. ประชาสัมพันธใหอาจารยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสงผล

งานทาที่สถาบันวจิัยและพัฒนา 

2. จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงาน 

3. จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับ

การจดสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

4. นําผลงานวจิัยยื่นจดสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตรตอกรมทรัพยสนิทาง

ปญญา 

5. รายงานผลการดําเนนิการขอการยื่นจดสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

3.1 ระบบไฟฟาขัดของ 1. สํารวจสายไฟฟา อุปกรณไฟฟา อุปกรณสํารองไฟ ภายในอาคารวา

เกามาก และมีรอยชํารุดหรอืไม 

2. แจงใหบุคลากรสังเกตอุปกรณไฟฟาภายใตการใชงาน เม่ือมีปญหา

ใหดําเนนิการแจงผูรับผิดชอบ เพื่อหาทางแนวทางแกไข 

3. ตรวจสอบ/แกไข อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟเกินเพื่อปองกันไมให

กระแสไฟที่เกนิกําลัง 

4. จัดหาอุปกรณไฟฟาเพื่อทดแทนอุปกรณที่ชํารุด (กรณถีามี) 

5. รณรงคใหบุคลากรประหยัดการใชอุปกรณไฟฟาในชวงที่ไมไดใช

งาน 
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สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดทบทวนวัตถุประสงคและกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่

เกิดข้ึน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 19 งาน  

รายละเอียด ดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกจิกรรม

การควบคุม 

1. งานบริการวชิาการแกชุมชน

และทองถิ่น 

เพื่อใหการบรกิารวชิาการตรงตามตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

2. งานบริการศูนยเรยีนรูสู

ชุมชน 

เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนที่รูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

3. งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวิจัยใหมีความ

เช่ียวชาญในการเขียนผลงานวจิัย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

4. งานเผยแพรผลงานวจิัย เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยมีการตพิีมพ

และเผยแพรผลงานวจิัยตามมาตรฐานที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

5. งานจัดหาพัสด-ุจัดซ้ือจัด

จาง 

เพื่อใหการจัดหาพัสด ุ- การจัดซ้ือจัดจางเปนไป

ตามระเบยีบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัติตามกฎหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ( C )   

4 

6. งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

8 

7. งานจําหนายพัสด ุ เพื่อจําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

11 

8. งานเบิกจาย เพื่อใหการเบิกจายถูกตองตามระเบยีบการเบกิจาย    

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

- ระเบยีบเงนิรายไดมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

6 



4 
 

งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกจิกรรม

การควบคุม 

-การปฏบิัติตามกฏหมายและระเบยีบ ขอบงัคับ

ท่ีเกี่ยวของ ( C ) 

9. งานประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดขีองหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

10. งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การราง/พิมพ  

ถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน รวมทัง้การจัดเก็บ

เอกสารใหเปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

 

11. งานจัดประชุม เพื่อใหการจัดประชุมเปนไปตามระเบยีบสํานัก

นายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ (การจัด

ประชุม) 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ( C ) 

4 

12. งานสรรหาบุคลากร เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบยีบที่

กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ( C ) 

5 

13. งานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่กําหนด/ตําแหนงงานทีเ่หมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

5 

14. งานประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

เพื่อใหการประเมินการปฏิบัตงิานเปนธรรม โปรงใส

และตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ( C ) 

4 

15. งานจัดทําคําขอตัง้

งบประมาณ 

เพื่อใหมีงบประมาณใชในการบรหิารจัดการ

หนวยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

 

16. งานจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหหนวยงานมีทศิทางองคกรที่ชัดเจนและ 7 
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งาน วัตถุประสงค 
จํานวนกจิกรรม

การควบคุม 

และแผนปฏิบัตกิารประจําป สามารถนําไปสูการปฏิบัตไิด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

17. งานรายงานผลการใชจาย

งบประมาณและผลการ

ดําเนนิงาน 

เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณและ

ผลการดําเนนิงานมีความถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

18. งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

หนวยงานสนับสนุนการศกึษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศกึษา

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฎหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ( C ) 

4 

19. งานติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพื่อใหการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสทิธภิาพและมีผลการปฏิบัตริาชการ

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

10 
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 สารบัญ  

  หนา 

คํานํา ก 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 1 

สารบัญ 6 

บทท่ี 1 บทนํา 8 

 1.1 หลักการและเหตุผล 8 

 1.2 ขอมูลพื้นฐานสถาบันวจิัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 

 1.2.1 วสิัยทัศน (Vision) 9 

 1.2.2 พันธกจิ (Mission) 9 

 1.2.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 9 

 1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 9 

 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 9 

 1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 9 

 1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 9 

 1.2.8 คานยิมหลัก (Core Values) 9 

 1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 10 

 1.3 ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา 10 

 1.3.1 ขอมูลผลงานวจิัย 10 

 1.3.2 ขอมูลผลงานการบรกิารทางวชิาการ 10 

 1.3.3 ขอมูลบุคลากร 11 

 1.3.4 ขอมูลงบประมาณ 11 

 1.3.5 ขอมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 11 

บทท่ี 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 12 

 2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 12 

 2.2 วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนบรหิารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

13 

 2.3 ปฏิทนิการดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวจิัยและพัฒนา 

14 

 2.4 ข้ันตอนการบรหิารจัดการความเสี่ยง สถาบันวจิัยและพัฒนา  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

18 
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 สารบัญ  

  หนา 

บทท่ี 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 26 

บทท่ี 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 29 

ภาคผนวก 35 

 ภาคผนวก 1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2561 สถาบันวจิัยและพัฒนา 

36 

 ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑที่ใชใน

การประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

37 

 ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) 38 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกจิและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสนิใจ การอํานวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการใหบรกิารจึงเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบรหิารราชการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ

บรหิารกจิการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานงึถงึความรับผิดชอบของผูปฏิบัตริาชการ การมีสวนรวม

ของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธกีารจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรอืโดยวธิีการอ่ืนใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมิน

อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจหรอืมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิด

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 

3) กําหนดใหมหาวทิยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง

ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัยและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 
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1.2 ขอมูลพ้ืนฐาน สถาบันวจัิยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2.1 วสัิยทัศน (Vision) 

 “เปนคลังความรู สรางปญญาและนวัตกรรมดานวจิัย บรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล” 

1.2.2 พันธกจิ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดดีวยหลักธรรมาภิบาล  เนนคุณภาพ ความคลองตัว ยืดหยุน เสรทีาง

วชิาการ พรอมทัง้มีการวางแผนการบรหิารความเสี่ยง 

2.  สงเสรมิและสนับสนุนใหคณาจารยสรางองคความรูดวยกระบวนการวจิัย บรกิารวชิาการ เพื่อนําไป

พัฒนาการเรยีนการสอน และเผยแพรผลงานสูการใชประโยชน 

3.  บรกิารทางวชิาการ ถายทอดเทคโนโลย ีเพื่อยกระดับมาตรฐานแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ 

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 

1.2.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

 บรหิารจัดการงานวจิัยและงานบรกิารวชิาการแกสังคม 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม (Morality)  

 3) เครอืขาย (Partnership)  

 4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”   

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 มุงม่ันบรหิารจัดการงานวิจัยและบรกิารวชิาการดวยหลักธรรมาภิบาล 

1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏิบัตดิานการวจิัย และบรกิารวชิาการ เนนทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ดวยจิต

สาธารณะ 

1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

 สงเสรมิคุณภาพงานวจิัยและบรกิารวชิาการ สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงองคความรูสูสากล 

1.2.8 คานยิมหลัก (Core Values) 

 1. บรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

 2. มุงม่ันการสงเสริม สนับสนุนการวจิัยและการบรกิารวิชาการอยางมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชน

     และทองถิ่นอยางยั่งยนื 

 3. มุงเนนการใชงานวจิัยเปนฐานในการพัฒนาหนวยงาน 

 4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเนน

ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางดานศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 
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1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาสถาบันวจิัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบรหิารจัดการอยางมี           

 ประสทิธภิาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสรมิและสนับสนุนใหมีผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยาง

ยั่งยนื 

 

1.3 ขอมูลผลการดําเนนิงานปท่ีผานมา 

1.3.1 ขอมูลผลงานวจัิย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจํานวนทั้งสิ้น 534

ผลงาน มีจํานวนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน 283 ผลงาน คิดเปนรอยละ 35.42 

ของงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคทัง้หมด ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลผลงานวจิัย 

ขอมูลผลงาน 2558 2559 2560 

จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคท้ังหมด 466 438 534 

จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 282 291 283 

รอยละของงานวจัิยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 41.29 38.80 35.42 

แหลงขอมูล : รายงานผลปฏิบัตริาชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 11 เดอืน สถาบันวจัิยและพัฒนา 
 

1.3.2 ขอมูลการบริการทางวชิาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการบริการวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 336 

โครงการ มีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 200

โครงการ คิดเปนรอยละ 59.52 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ขอมูลการบรกิารทางวชิาการ 

ขอมูลการบรกิารทางวชิาการ 2558 2559 2560 

จํานวนโครงการบริการวชิาการท้ังหมด 285 384 336 

จํานวนโครงการบริการวชิาการท่ีนํามา 

ใชพัฒนาท้ังการเรียนการสอนและการวจัิย 

272 313 200 

รอยละของโครงการบริการวชิาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังการเรียนการ

สอนและการวจัิย 

95.44 81.51 59.52 

.  

แหลงขอมูล : รายงานผลปฏิบัตริาชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 11 เดอืน สถาบันวจัิยและพัฒนา 
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1.3.3 ขอมูลบุคลากร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวจิัยและพัฒนา มีบุคลากรจํานวนทัง้สิ้น 20 คน จําแนกเปนบุคลากร

สายวชิาการ จํานวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จํานวน 16 คน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ขอมูลบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร ขาราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

(ประจํา) 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

(ชั่วคราว) 

รวม 

บุคลากรสาย

วชิาการ 

1 - - 3 - - 4 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

- 2 - 13 1 - 16 

รวม 1 2 - 16 1 - 20 

แหลงขอมูล : กองบรหิารงานบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

1.3.4 ขอมูลงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 116,420,100 บาท จําแนกเปนงบประมาณ

แผนดนิ จํานวน 97,472,000 บาท เงนินอกงบประมาณ จํานวน 17,948,100 บาท และเงินคงคลัง 1,000,000 

บาท ผลการเบิกจายทั้งสิ้น 115,808,623.01 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 97,469,110.42 

บาท คิดเปนรอยละ 100.00 เงนินอกงบประมาณ จํานวน 17,346,512.52 บาท คิดเปนรอยละ 96.65 และเงนิ

คงคลัง จํานวน 993,000.07 คิดเปนรอยละ 99.30 ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ขอมูลงบประมาณ  

ปงบประมาณ 2560 ไดรับจัดสรร ผลการเบกิจาย คดิเปนรอยละ 

งบประมาณแผนดนิ 97,472,000 97,469,110.42 100.00 

เงินนอกงบประมาณ 17,948,100 17,346,512.52 96.65 

เงินคงคลัง 1,000,000 993,000.07 99.30 

รวม 116,420,100 115,808,623.01 98.65 

แหลงขอมูล : สถาบันวจัิยและพัฒนา 20 กันยายน 2560 

1.3.5 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

ปการศกึษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ยังไมไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน

ดวยเกณฑ EdPEx จากคณะกรรมการ โดยมีกําหนดการตรวจระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 
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บทท่ี 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวจัิยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคุม (2) กลยุทธที่

ใชจัดการ

กับความ

เสี่ยง (3) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

(5) 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ (6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

1. ดานกลยุทธ 

ง า น  จั ด ทํ า แ ผ น

ยุท ธ ศ าส ต ร แล ะ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจําป 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหหนวยงานมี

ทิ ศท างอ งค ก ร ที่

ชัดเจนและสามารถ

นําไปสูการปฏิบัติ

ได 

1.1 การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการ

กําหนดยุทธศาสตร

แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ ที่ ไ ม

ตอบสนอง 

5 5 25 ความเสี่ยง

สูงมาก 

การลด

ความเสียง 

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตอการกําหนดยุทธศาสตร

และกลยุทธ 

มิ.ย..-ก.ค.60 ผูกํากับดูแล : 

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร 

ผูรับผดิชอบ : 

นายฉัตรไชย ดษิฐเจรญิ 

 

2. กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อ

รองรับตอการเปลี่ยนแปลง 

ก.ค.59 

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกันใน

แ ต ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร กั บ บุ ค ล า ก ร ใน

หนวยงาน 

ก.ย.60 

4. ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรใหผูบริหารหนวยงาน 

รวมทัง้มหาวทิยาลัยรับทราบทุกเดือน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5 . รายงานผล การดํ า เนิ น งานตาม

ยุทธศาสตรตอมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตร

มาส 

ม.ค.,เม.ย.

,ก.ค.,ต.ค.61 
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งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคุม (2) กลยุทธที่

ใชจัดการ

กับความ

เสี่ยง (3) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

(5) 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ (6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

2. ดานการปฏิบัตงิาน  

งาน สิทธิบัตรและ

อนุสทิธบิัตร 

วัตถุประสงค  

เ พื่ อ คุ ม ค ร อ ง

ท รั พ ย สิ น ท า ง

ป ญ ญ า ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

2.1 ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคไมได

รับการจดสิทธิบัตร

หรอือนุสทิธบิัตร 

4 4 16 ความเสี่ยง

สูง 

การลด

ความเสียง 

1 . ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ให อ า จ า ร ย ที่ มี

ผลงานวจัิยและงานสรางสรรคสงผลงาน

ทาที่สถาบันวจัิยและพัฒนา 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

ผูกํากับดูแล : 

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร 

ผูรับผดิชอบ : 

นางสาววราภรณ ศรบีัว

แกว 

 

2. จัดทําคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

ต.ค.60 

3. จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวจัิย

หรืองานสรางสรรค ให ได รับการจด

สทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

เม.ย.61-พ.ค.

61 

4. นําผลงานวิจัยย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ

สทิธบิัตรตอกรมทรัพยสนิทางปญญา 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5. รายงานผลการดําเนินการขอการย่ืน

จดสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

ต.ค.60-ก.ย.

61 
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งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงกอนการควบคุม (2) กลยุทธที่

ใชจัดการ

กับความ

เสี่ยง (3) 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4) 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

(5) 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ (6) โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

3. ดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน อาคารสถานที่ 

วัตถุประสงค 

เพื่อลดและปองกัน

ค ว าม เสี ย ห า ย ที่

เกิดขึ้นจากปญหา

ระบบไฟฟาขัดของ 

3.1 ระบบไฟฟาขัดของ 4 4 16 ความเสี่ยง

สูง 

การลด

ความเสียง 

1 . สํ ารวจสายไฟ ฟ า  อุปกรณ ไฟ ฟ า 

อุปกรณสํารองไฟ ภายในอาคารวาเกา

มาก และมีรอยชํารุดหรอืไม 

ต.ค.60 ผูกํากับดูแล : 

รองผูอํานวยการฝาย

บริหาร 

ผูรับผดิชอบ : 

นายอนุพันธ สุทธมิาร 

 

2. แจงใหบุคลากรสังเกตอุปกรณไฟฟา

ภ าย ใต ก าร ใช ง าน  เม่ื อ มี ป ญ ห า ให

ดําเนินการแจงผูรับผิดชอบ เพื่อหาทาง

แนวทางแกไข 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

3. ตรวจสอบ/แกไข อุปกรณ ไฟฟาที่ มี

กระแสไฟเกนิเพื่อปองกันไมใหกระแสไฟที่

เกนิกําลัง 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

4. จัดหาอุปกรณ ไฟ ฟ า เพื่ อทดแท น

อุปกรณที่ชํารุด (กรณีถามี) 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5. รณรงคใหบุคลากรประหยัดการใช

อุปกรณไฟฟาในชวงที่ไมไดใชงาน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 
 



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย

1) ก ำหนดชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยของกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรแกส่ังคมโดยมคีวำมร่วมมอืระหวำ่งคณะหรือหนว่ยงำน

เทียบเท่ำ

ก.ค.-60

2) จัดท ำแผนบริกำรวชิำกำรโดยมสีว่นร่วมจำกชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในขอ้ 1 ส.ค.-60

3) ชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยไดรั้บกำรพัฒนำและมคีวำมเขม้แข็งที่มหีลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน

4) ชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยด ำเนนิกำรพัฒนำตนเองอย่ำงตอ่เนือ่ง ก.ย.-60

5) สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอืกับหนว่ยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำย ต.ค.60-ม.ีค.61

6) ทุกคณะมสีว่นร่วมในกำรด ำเนนิกำรตำมแผนบริกำรทำงวชิำกำรแกส่ังคมสถำบันตำมขอ้ 2 โดยมจี ำนวนอำจำรย์เขำ้ร่วมไม่

นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของอำจำรย์ทัง้หมดของสถำบัน ทัง้นี้ตอ้งมอีำจำรย์มำจำกทุกคณะ

ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61

ระดับมหาวิทยาลัย

1) ส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชนที่ตัง้แหลง่เรียนรู้ในกำรเพิ่มฐำนควำมรู้/องคค์วำมรู้ใหม่ ต.ค.-60

2) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนนิโครงกำรเพิ่มจ ำนวนฐำน/องคค์วำมรู้ในแหลง่เรียนรู้ฯ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจร่วมกันของคณะ/

วทิยำลัย/หนว่ยงำน

ต.ค.-ธ.ค.60

3) จัดโครงกำรเพิ่มฐำนควำมรู้/องคค์วำมรู้ในแหลง่เรียนรู้ชุมชน ต.ค. 60-ม.ีค.61

4)  ประชำสัมพันธ์กำรใหบ้ริกำรแหลง่เรียนรู้ตำมชอ่งทำงตำ่งๆ ต.ค. 60-ม.ีค 61

5) ตดิตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนกำรเพิ่มจ ำนวนฐำน/องคค์วำมรู้ในแหลง่เรียนรู้ของหนว่ยงำน ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

6) น ำฐำนควำมรู้/องคค์วำมรู้ที่อยู่ในแหลง่เรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซตข์องสถำบันวจิัยและพัฒนำ ส.ค.-ก.ย.61

ระดับมหาวิทยาลัย

1) จัดท ำแผนปฏบิัตกิำรดำ้นกำรวจิัยที่ผ่ำนกำรอนุมัตจิำกอธิกำรบดี ก.ย.-60

2) จัดโครงกำรพัฒนำนักวจิัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ต.ค.60-ก.ย.61

3) อำจำรย์ประจ ำของหนว่ยงำนที่ผ่ำนกำรพัฒนำไดรั้บทุนสนับสนุนกำรวจิัย

4) รำยงำนผลจ ำนวนอำจำรย์และนักวจิัยที่มผีลงำนวจิัยลงในแบบฟอร์มใหผู้้บริหำรทรำบ ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

ระดับมหาวิทยาลัย

1) จัดโครงกำรสง่เสริมและสนับสนุนกำรตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงำนวจิัยใหแ้กอ่ำจำรย์ ต.ค.60-ก.ย.61

2) ประชำสัมพันธ์แหลง่เวทีกำรน ำเสนอและวำรสำรระดับชำต ิหรือนำนำชำตใิหอ้ำจำรย์ทุกคนรับทรำบ ต.ค.60-ก.ย.61

3) จัดประชุมวชิำกำรระดับชำต/ินำนำชำต ิหรือเป็นเจำ้ภำพร่วมกับหนว่ยงำนภำยนอกมหำวทิยำลัย ต.ค.-ธ.ค.60

4) สรุปและรำยงำนผลกำรผลกำรตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงำนวจิัยทัง้ภำยในและภำยนอกของอำจำรย์ลงในแบบฟอร์มใหผู้้บริหำรทรำบ ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

บทท่ี 4 

   3. งำนพัฒนำนักวจิัย เพื่อพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และ

นักวจิัยใหม้คีวำมเชี่ยวชำญใน

กำรเขยีนผลงำนวจิัย

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

4. งำนเผยแพร่ผลงำนวจิัย

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

1. งำนบริกำรวชิำกำรแก่

ชุมชนและท้องถิน่

เพื่อใหก้ำรบริกำรวชิำกำรตรง

ตำมตอ้งกำรของชุมชนและ

ท้องถิน่

  2. งำนบริกำรศูนย์เรียนรู้สู่

ชุมชน

เพื่อใหแ้หลง่เรียนรู้เป็นที่รู้จัก

ของสังคม

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ฝ่ำยบริกำรวชิำกำร

ฝ่ำยบริกำรวชิำกำร

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ฝ่ำยวจิัยและเผยแพร่

ฝ่ำยวจิัยและเผยแพร่เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้

อำจำรย์มกีำรตพีมิพแ์ละ

เผยแพร่ผลงำนวจิัยตำม

มำตรฐำนที่ก ำหนด

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ระดับหนว่ยงาน

1) ส ำรวจพัสดุเป็นประจ ำทุกเดอืน ต.ค. 60-ก.ย. 61

2) เทียบรำคำพัสดุที่จะจัดซื้อ จ ำนวน 2 ร้ำนคำ้ขึ้นไป

3) แตง่ตัง้คณะกรรมกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง

    วงเงนิเกนิ    10,000 คกก. จ ำนวน 3 คน

    วงเงนิไมเ่กนิ 10,000 คกก. จ ำนวน 1 คน

4) ตรวจสอบพัสดุใหถู้กตอ้งและตรงตำมใบสัง่ซื้อสัง่จำ้ง

ระดับหนว่ยงาน

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61
1) บันทึกขอ้มูลรับเขำ้วัสดุทุกคร้ัง

2) จัดเก็บวัสดุอย่ำงเป็นสัดสว่นพร้อมใชง้ำน

3) บันทึกกำรเบิกจำ่ยพร้อมลงชื่อกำรเบิกจำ่ย

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ ำเดอืนและประจ ำปีงบประมำณ

การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) ลงทะเบียนครุภัณฑใ์นระบบ ERP

2) เขยีนหมำยเลขที่ครุภัณฑ์

3) จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรเบิกจำ่ยครุภัณฑ์

4) เก็บรักษำครุภัณฑใ์หค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตำมทะเบียน

ระดับหนว่ยงาน

การจ าหนา่ยครุภัณฑ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) ส ำรวจครุภัณฑท์ี่เสือ่มสภำพ ช ำรุด สูญหำย หมดควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำน

2) รำยงำนบัญชคีรุภัณฑท์ี่เสือ่มสภำพ ช ำรุด สูญหำย หมดควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำนเพื่อขอจ ำหนำ่ยใหก้ับมหำวทิยำลัย

3) แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบหำขอ้เท็จจริงของครุภัณฑท์ี่เสือ่มสภำพ ช ำรุด สูญหำย

4) คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบครุภัณฑท์ี่เสือ่มสภำพ ช ำรุด สูญหำยและรำยงำนใหอ้ธิกำรบดพีจิำรณำอนุมัติ

5) คณะกรรมกำรฯ ก ำหนดรำคำกลำงของครุภัณฑท์ี่เสือ่มสภำพ ช ำรุด สูญหำยและรำยงำนใหอ้ธิกำรบดพีจิำรณำอนุมัติ

6) ขออนุมัตจิ ำหนำ่ยตำมระเบียบที่ก ำหนด (วธิีขำยทอดตลำด/วธิีตกลงรำคำ)

7) บันทึกลงจำ่ยออกจำกทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์

8) รำยงำนกำรจ ำหนำ่ยครุภัณฑใ์หส้ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิทรำบภำยใน 30 วัน หลังจำกลงจำ่ยออกจำกบัญชี

การจ าหนา่ยวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61

1) ส ำรวจเศษวัสดุที่เสือ่มสภำพ ช ำรุด หมดควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำน

2) ขออนุมัตจิ ำหนำ่ยตำมระเบียบที่ก ำหนด (วธิีขำยทอดตลำด/วธิีตกลงรำคำ)

3) รำยงำนกำรจ ำหนำ่ยเศษวัสดุใหส้ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิทรำบ

   7. งำนจ ำหนำ่ยพัสดุ เพื่อจ ำหนำ่ยพัสดุที่เสือ่มสภำพ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

 5. งำนจัดหำพัสด-ุ

จัดซื้อจัดจำ้ง (โดยวธิีตก

ลงรำคำ เงนินอก

งบประมำณ)

เพื่อใหก้ำรจัดหำพัสด-ุ กำร

จัดซื้อจัดจำ้งเป็นไปตำมระเบียบ

และตรงควำมตอ้งกำร

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

6. งำนควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษำพัสดุ

ใหพ้ร้อมใชง้ำน

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ระดับหนว่ยงาน

1) โครงกำรไดรั้บอนุมัตจิำกผู้บริหำรระดับสูง ต.ค. 60-ก.ย. 61

2) รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจำ่ยใหค้รบถว้น

3) ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจำ่ยใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจำ่ย

4) จัดท ำเอกสำรเบิกจำ่ยและบันทึกขอ้มูลในระบบ

5) เสนอผู้บริหำรอนุมัตกิำรเบิกจำ่ย

6) จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจำ่ยตำมโครงกำร

9. งำนประชำสัมพันธ์ ระดับหนว่ยงาน

1) แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์เชงิรุก ระดับหนว่ยงำน

2) จัดท ำแผนปฏบิัตกิำรดำ้นกำรประชำสัมพันธ์เชงิรุกที่ก ำหนดวัตถุประสงคข์องแผน  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงคข์อง

แผนและตัวชี้วัดของโครงกำร รวมทัง้เสนอผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำนอนุมัติ

3) รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์เชงิรุกของหนว่ยงำนใหผู้้บริหำรและมหำวทิยำลัยทรำบทุกไตรมำส ธ.ค. 60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย.61

4) ส ำรวจกำรรับรู้ภำพลักษณ์ที่มตีอ่หนว่ยงำน ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ก.พ. 61

รอบที่ 2 ส.ค. 61

5) ประเมนิควำมส ำเร็จของแผนประชำสัมพันธ์เชงิรุกของหนว่ยงำนและรำยงำนตอ่ผู้บริหำรและมหำวทิยำลัยทรำบ ก.ย.-61

6) น ำผลกำรประเมนิตำมแผนประชำสัมพันธ์เชงิรุกมำปรับปรุงในปีถัดไป

ระดับหนว่ยงาน

1) ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของเอกสำรกอ่นออกเลขรับ-สง่เอกสำรทุกคร้ัง ต.ค. 60-ก.ย.61

2) ออกเลขรับ-สง่เอกสำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

3) ร่ำง/พมิพห์นังสอืใหถู้กตอ้งตรงตำมรูปแบบหนังสอืรำชกำร

4) เสนอหัวหนำ้งำน ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง

5) จัดเก็บหนังสอืรำชกำรเขำ้แฟม้แยกตำมประเภท

6) จัดเรียงล ำดับตำมเลขหนังสอื (จำกนอ้ยไปหำมำก)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  10. งำนธุรกำรและสำร

บรรณ

เพื่อใหก้ำรออกเลขรับ-สง่

เอกสำรกำรร่ำง/พมิพ ์ ถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และครบถว้น รวมทัง้

กำรจัดเก็บเอกสำรใหเ้ป็นไปตำม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่

ดว้ยงำนสำรบรรณ

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

8. งำนเบิกจำ่ย เพื่อใหก้ำรเบิกจำ่ยถูกตอ้งตำม

ระเบียบกำรเบิกจำ่ย    

- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง

- ระเบียบเงนิรำยได้

มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

วัตถุประสงค์ด้าน 

-การรายงานทางการเงนิ (F)

-การปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (

 C )

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดขีอง

หนว่ยงำน

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ก.ค.-60
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

11. งำนจัดประชุม ระดับหนว่ยงาน

1) จัดประชุมใหเ้ป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยงำนสำรบรรณ (กำรจัดประชุม) ต.ค.60-ก.ย.61

2) แจง้แผนกำรประชุมตลอดทัง้ปีใหค้ณะกรรมกำรฯ ทรำบ ต.ค.-60

3) จัดสง่เอกสำรกำรประชุมใหผู้้เขำ้ประชุมลว่งหนำ้ 7 วัน ต.ค.60-ก.ย.61

4) แจง้มตหิลังกำรประชุมภำยใน 7 วัน

ระดับหนว่ยงาน

1) ตรวจสอบอัตรำก ำลังใหเ้ป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังที่มอียู่ ต.ค.60-ก.ย.61

2) จัดสง่คุณสมบัตขิองผู้สมัครที่ตอ้งกำรและเสนอชื่อเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมกำรออกขอ้สอบ/ตรวจขอ้สอบ และสอบสัมภำษณ์ให้

กองบริหำรงำนบุคคล

3) ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครกอ่นวันเร่ิมรับสมัคร อย่ำงนอ้ย 5 วัน

4) ก ำหนดระยะเวลำกำรรับสมัคร อย่ำงนอ้ย 15 วันท ำกำร

5) สง่ผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ใหก้องบริหำรงำนบุคคลตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรฯ

13. งำนพัฒนำบุคลำกร ระดับหนว่ยงาน

1) ส ำรวจควำมตอ้งกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองจำกบุคลำกร ก.ค.-60

2) น ำควำมตอ้ง/ควำมจ ำเป็นมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรและไดรั้บกำรอนุมัตจิำกผู้บริหำรระดับสูง ก.ค.-60

3) สง่เสริมใหบุ้คลำกรในหนว่ยงำนไดรั้บกำรพัฒนำตำมแผนที่ก ำหนด ต.ค.60-ก.ย.61

4) ตดิตำมกำรน ำควำมรู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลำกรภำยในหนว่ยงำน อย่ำงนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ก.พ. 61, ส.ค. 61

5) รำยงำนผลกำรน ำรู้ไปใชป้ระโยชนข์องบุคลำกรใหม้หำวทิยำลัยทรำบ อย่ำงนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ม.ีค. 61, ก.ย. 61

ระดับหนว่ยงาน

1) จัดท ำบัญชรีำยชี่อส ำหรับกำรประเมนิผลกำรปฏบิัตริำขกำรในระบบ ERP

2) ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมนิภำระงำน

3) ด ำเนนิกำรประเมนิผลและยืนยันขอ้มูลในแบบประเมนิ

4) แจง้ใหบุ้คลำกรเขำ้ไปด ำเนนิกำรรับทรำบผลกำรประเมนิฯ ในระบบ ERP รอบที่ 1 เม.ย. 61

รอบที่ 2 ต.ค. 61

ฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกัน

คุณภำพ

14. งำนประเมนิผลกำร

ปฏบิัตริำชกำร

เพื่อใหก้ำรประเมนิกำรปฏบิัตงิำน

เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบ

ได้

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

รอบที่ 1 ม.ีค. 61

รอบที่ 2 ก.ย. 61

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

12. งำนสรรหำบุคลำกร เพื่อใหก้ำรสรรหำบุคลำกร

เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 

โปรงใส ่ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

เพื่อใหบุ้คลำกรไดรั้บกำรพัฒนำ

ที่ตรงตำมสมรรถนะที่ก ำหนด/

ต ำแหนง่งำนที่เหมำะสม

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

เพื่อใหก้ำรจัดประชุมเป็นไปตำม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่

ดว้ยงำนสำรบรรณ (กำรจัด

ประชุม) 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ระดับหนว่ยงาน

1) จัดท ำประมำณกำรรำยรับตำมแบบฟอร์มที่มหำวทิยำลัยก ำหนด (เฉพำะหนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ) เม.ย. - ม.ิย. 60

2) ผู้บริหำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของประมำณกำรรำยรับ (เฉพำะหนว่ยงำนจัดกำรศกึษำ)

3) จัดสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีใหก้ับโครงกำรกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี ใหค้รบทุกโครงกำร

4) ผู้บริหำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีใหก้ับโครงกำรกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี

5) บันทึกงบประมำณรำยจำ่ยในระบบ ERP ใหค้รบทุกโครงกำรที่มกีำรจัดสรรงบประมำณ

6) เสนอค ำขอตัง้งบประมำณตอ่คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพจิำรณำอนุมัติ ก.ย.-60

ระดับหนว่ยงาน

1) รวบรวมขอ้มูลภำยใน-ภำยนอกของหนว่ยงำน ม.ีค. - พ.ค. 60

2) วเิครำะหท์ิศทำงของหนว่ยงำน

3) บุคลำกรภำยในหนว่ยงำนมสีว่นร่วมในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี

4) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีใหส้อดคลอ้งกับทิศทำงของมหำวทิยำลัย

5) เสนอแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีตอ่คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพจิำรณำเห็นชอบ

6) เสนอแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีตอ่อธิกำรบดเีพื่อพจิำรณำอนุมัติ

7) สือ่สำรแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีใหก้ับบุคลำกรภำยในหนว่ยงำนไดรั้บรู้เพื่อน ำไปสูก่ำรปฏบิัติ ต.ค.-60

ระดับหนว่ยงาน

1) ประมวลผลกำรใชจ้ำ่ยของโครงกำรกจิกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงกำรพร้อมบันทึกผลกำรด ำเนนิงำนของโครงกำรที่แลว้

เสร็จ

ต.ค. 60-ก.ย. 61

2) บันทึกผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและผลกำรปฏบิัตงิำนตำมแผนปฏบิัตกิำรผ่ำนระบบ ERP ภำยในวันที่ 5 ของเดอืนถัดไป

3) ผู้บริหำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของรำยงำนผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและผลกำรปฏบิัตงิำนตำมแผนปฏบิัตกิำร

4) รำยงำนผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและผลกำรปฏบิัตงิำนตำมแผนปฏบิัตกิำร ใหม้หำวทิยำลัยทรำบทุกเดอืน

หนว่ยงานสนบัสนนุการศึกษา

1) จัดท ำโครงร่ำงองคก์รไดค้รบถว้นตำมที่มหำวทิยำลัยก ำหนดและไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน พ.ย. 59

2) ประเมนิตนเองตำมเกณฑ ์EdPEx อย่ำงครบถว้นทัง้ 6 หมวด และไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน พ.ย. 59

3) จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง/รักษำมำตรฐำนตำมขอ้ก ำหนดย่อยตำมเกณฑไ์ดค้รบถว้นตำมที่ก ำหนดและไดรั้บควำมเห็นชอบจำก

ผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน

ธ.ค. 59

4) จัดสง่รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ ์EdPEx ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดใหก้ับมหำวทิยำลัย และไดรั้บควำมเห็นชอบจำก

ผู้บริหำรสูงสุดของหนว่ยงำน

ม.ีค. , ม.ิย., ส.ค. 60

ฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกัน

คุณภำพ

เพื่อใหห้นว่ยงำนมทีิศทำง

องคก์รที่ชัดเจนและสำมำรถ

น ำไปสูก่ำรปฏบิัตไิด้

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกัน

คุณภำพ

ฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกัน

คุณภำพ

ส.ค. - ก.ย. 60

  18. งำนประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน

เพื่อใหก้ำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยในของหนว่ยงำน

สอดคลอ้งตำมเกณฑม์ำตรฐำน

กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ระดับอุดมศกึษำ

วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

17. งำนรำยงำนผลกำรใช้

จำ่ยงบประมำณและผล

กำรด ำเนนิงำน

เพื่อใหก้ำรรำยงำนผลกำรใชจ้ำ่ย

งบประมำณและผลกำร

ด ำเนนิงำนมคีวำมถูกตอ้ง

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

  16. งำนจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัติ

กำรประจ ำปี

ม.ิย. - ก.ค. 60

15. งำนจัดท ำค ำขอตัง้

งบประมำณ

เพื่อใหม้งีบประมำณใชใ้นกำร

บริหำรจัดกำรหนว่ยงำนที่

เหมำะสม

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)
ก.ค. - ส.ค. 60

ฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกัน

คุณภำพ
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

ระดับหนว่ยงาน

1) จัดท ำค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำรของหนว่ยงำนตำมแบบฟอร์มที่มหำวทิยำลัยก ำหนด ก.ย.-60

2) ผู้บริหำรตรวจสอบและลงนำมในค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำรของหนว่ยงำน

3) จัดท ำปฏทิินกำรถำ่ยทอด ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิัตริำชกำร ของหนว่ยงำน

4) จัดท ำคูม่อืประเมนิผลกำรปฏบิัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณของหนว่ยงำน

5) ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลตัวชี้วัด คำ่เป้ำหมำย เกณฑก์ำรใหค้ะแนน ในระบบตดิตำมฯ ก.ย.-ต.ค. 60

6) ถำ่ยทอดตัวชี้วัดระดับหนว่ยงำนลงสูร่ะดับบุคคล ต.ค.-60

7) สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและชี้แจงแนวทำงกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิัตริำชกำร ใหผู้้ที่เกีย่วขอ้งรับทรำบ

8) ตดิตำมควำมกำ้วหนำ้กำรปฏบิัตริำชกำรตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทุกเดอืน ต.ค. 60-ก.ย. 61

9) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้กำรปฏบิัตริำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำรในระบบตดิตำมใหม้หำวทิยำลัยทรำบทุกเดอืน

10) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้กำรปฏบิัตริำชกำรตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนเพื่อ

พจิำรณำทุกไตรมำส

ธ.ค.60, ม.ีค.61

ม.ิย.61, ก.ย. 61

19. งำนตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรปฏบิัติ

รำชกำร

เพื่อใหก้ำรตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรปฏบิัตริำชกำรมี

ประสทิธิภำพและมผีลกำรปฏบิัติ

รำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ด าเนนิงาน (O)

ฝ่ำยแผนงำน 

งบประมำณและประกัน

คุณภำพ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  



คาํสงัสถาบนัวจิยัและพฒันา
ที ๕๑/๒๕๖๐

เรือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________

สถาบนัวิจยัและพฒันา ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียงและการควบคุม
ภายใน และเพือใหก้ารดาํเนินงานการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอยา่งต่อ
เนือง สอดคลอ้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ขอ้ ๕ และ ขอ้ ๖ กาํหนดใหส่้วนราชการดาํเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน อยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครัง รวมทงัเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตวับ่งชีที ๕.๑ (ขอ้ ๓) กาํหนดใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสียงทีเป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเสียงทีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัทีไม่สามารถควบ
คุมไดที้ส่งผลต่อการดาํเนินงานตามพนัธกิจของหน่วยงานและใหร้ะดบัความเสียงลดลงจากเดิม นนั

เพือใหก้ารดาํเนินงานบริหารความเสียงและควบคุมภายในของสถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบนัวจิยัและพฒันา ดงัต่อไปนี

๑. คณะกรรมการอาํนวยการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน
๑. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา ประธานกรรมการ
๒. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
๓. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิจยัและเผยแพร่ กรรมการ
๔. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการวชิาการ กรรมการ
๕. หวัหนา้สาํนกังาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการอาํนวยการบริหารความเสียงและควบคุมภายในมีหน้าทดีงันี
๑. ส่งเสริมสนบัสนุน และใหค้าํปรึกษา แนะนาํในเรืองต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารความเสียง 

และควบคุมภายใน

Page 1 of 6แต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายในประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สถาบนัวจิยัและพฒันา วนัที 12 กนัยายน 2560
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๒. กาํกบัติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการดาํเนินงานการบริหารความเสียงและควบคุมภาย
ในใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Page 2 of 6แต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายในประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สถาบนัวจิยัและพฒันา วนัที 12 กนัยายน 2560
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-  ๒  -

๒. คณะกรรมการดาํเนินงานบริหารความเสียงและควบคุมภายใน
๑. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา ประธานกรรมการ
๒. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
๓. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวจิยัและเผยแพร่ กรรมการ
๔. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ
๕. นางสาวพรทิพย ์เรืองปราชญ์ กรรมการ
๖. นางสาวขนิษฐา พลบัแกว้ กรรมการ
๗. นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ กรรมการ
๘. นายวฒิุกร มะลิคง กรรมการ
๙. นางสาวณฐัชา วฒันประภา กรรมการ
๑๐. นางสาวธนญัญา ศานติธรรมกลุ กรรมการ
๑๑. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ กรรมการ
๑๒. นางสาววราภรณ์ ศรีบวัแกว้ กรรมการ
๑๓. นายวนัจกัร นอ้ยจนัทร์ กรรมการ
๑๔. นางสาวอนุธิดา แสงใส กรรมการ
๑๕. นางสาวอทิตยา บวัศรี กรรมการ
๑๖. นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย์ กรรมการ
๑๗. นางสาวชไมพร ยะปวง กรรมการ
๑๗. นายอนุพนัธ์ สุทธิมาร กรรมการ
๑๘. นายฉตัรไชย ดิษฐเ์จริญ กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดาํเนินงานบริหารความเสียงและควบคุมภายใน มหีน้าทีดงันี
๑.ดาํเนินการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเสียงทีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัทีไม่สามารถควบคุมไดที้ส่ง

ผลต่อการดาํเนินงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั และครอบคลุมบริบทในการวเิคราะห์ความเสียง ๔ ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานที) และดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั

๒.ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง และจดัอนัดบัความเสียงทีเกิดจากการวเิคราะห์และระบุ
ปัจจยัเสียง

๓.จดัทาํแผนบริหารความเสียงและแผนการควบคุมภายใน และดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสียงและ
แผนการควบคุมภายใน

๔.ประเมินการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน
ผลการควบคุมภายใน

๕. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานการบริหารความเสียง และแผนการควบคุมภายใน
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๖.รายงานผลการดาํเนินงานการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการอาํนวยการ
บริหารความเสียงและการควบคุมภายใน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบนัวจิยัและพฒันา

๗.นาํผลการประเมินการบริหารความเสียง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสียงและ
แผนการควบคุมภายในของปีถดัไป

๘. อืนๆ ตามทีคณะกรรมการอาํนวยการบริหารความเสียงและควบคุมภายในมอบหมาย
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-  ๓  -

ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

สงั ณ วนัที ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐

(ผศ.ดร.สุวรีย ์ยอดฉิม)
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา ปฏิบติัราชการแทน

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
12ก.ย.60   เวลา 12:22:32  Non-PKI Server Sign
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเส่ียง และกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมิน

ความเส่ียง (FM-RM 01) 

  



แบบฟอรมการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและ

ขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกดิ 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

1. ดานกลยุทธ 

ง า น  จั ด ทํ า แ ผ น

ยุท ธ ศ าส ต ร แล ะ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจําป 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหหนวยงานมี

ทิ ศ ท างอ งค ก ร ที่

ชัดเจนและสามารถ

นําไปสูการปฏิบัตไิด 

1.1  การ เปลี่ ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอกมีผล

ตอการกําหนดยุทธศาสตร

และกลยุทธไมตอบสนอง 

1) การปรับเปลี่ยนนโยบาย

ของรัฐบาล 

2) การเปลี่ยนแปลงของคูแขง

ขัน 

3) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการดํ าเนิ นงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุนอยกวารอยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 3 เดอืน 

สูง 4 ผลการดํ าเนิ นงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุรอยละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 6 เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการดํ าเนิ นงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุรอยละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 9 เดอืน 

นอย 2 ผลการดํ าเนิ นงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุรอยละ 90-94 

นอย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ภายในรอบ 1 ป 

นอยมาก 1 ผลการดํ าเนิ นงานตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

บรรลุมากกวาหรือเทากับ

รอยละ 95 

นอยมาก 1 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและ

ขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนดความ

เสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกดิ 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

2. ดานการปฏิบัตงิาน 

งาน สิทธิบัตรและ

อนุสทิธบิัตร 

วัตถุประสงค  

เ พื่ อ คุ ม ค ร อ ง

ท รั พ ย สิ น ท า ง

ป ญ ญ า ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

2 .1  ผ ล งาน วิ จั ย ห รื อ งาน

สรางสรรค ไม ไดรับการจด

สทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

1) ผลงานวิจัยสวนใหญที่ได

จากการดํ าเนิ นงานวิ จัย มี

เงื่อนไขในการประเมินผลการ

ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  โด ย ก าร

นํ า เส น อ ผ ล งาน แล ะก าร

ตพีิมพเผยแพร จึงไมสามารถ

นํ าไปจดสิ ทธิบัตรหรืออนุ

สทิธบิัตรได 

2) อาจารยและนักวิ จัยไม

ท ร าบ แน วท างใน ก าร นํ า

ผลงานวิจัยไปตอยอดการจด

สทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตรได 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก

ป  

สูงมาก 5 ทุกกลุมสาขาวิชาที่ ไมขอ

ย่ืนจดสิทธิบั ตรและอนุ

สทิธบิัตร 

สูงมาก 5 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

2 ป  
สูง 4 มี 2 กลุมสาขาวิชาที่ไมขอ

ย่ืนจดสิทธิบั ตรและอนุ

สทิธบิัตร  

สูง   4 

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 

3 ป  
ปานกลาง 3 มี 1 กลุมสาขาวิชาที่ไมขอ

ย่ืนจดสิทธิบั ตรและอนุ

สทิธบิัตร 

ปานกลาง 3 

 
 

 

 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ

เกดิ 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

2. ดานการปฏิบัตงิาน (ตอ) 

งาน สิทธิบัตรและ

อนุสทิธบิัตร 

วัตถุประสงค  

เ พื่ อ คุ ม ค ร อ ง

ท รั พ ย สิ น ท า ง

ป ญ ญ า ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

2 .1  ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

ส ร า งส ร ร ค ไม ได รั บ ก า ร จ ด

สทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

3) ทัศนคติของอาจารย

และนักวิจัยมองวาการ

ย่ืนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคใหไดรับการ

จ ด สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะอ นุ

สิทธิบัตร เปนเรื่องยาก

และไกลตัว 

4) มหาวิทยาลัย  ไม มี

หน วยงานที่ ทํ าหน าที่

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ผ ล งาน วิ จั ยห รื อ ง าน

สรางสรรคที่ ไดรับการ

จ ด สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะอ นุ

สทิธิบัตร เพื่อตอยอดไป

ใชในเชงิพาณิชย 

โอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก 4 ป  นอย 2 ทุกกลุมสาขาวชิาขอย่ืนจด

สทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร 
นอย 2 

โอกาสที่อาจเกดิขึ้นทุก 5 

ป  
นอย

มาก 

1 มี 1 กลุมสาขาวชิาที่ขอย่ืน

จดสทิธบิัตรและอนุ

สทิธบิัตร และไดรับการจด

สทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร 

นอยมาก 1 

 

 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกดิ 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน อาคารสถานที่ 

วัตถุประสงค 

เพื่อลดและปองกัน

ค ว า ม เสี ย ห า ย ที่

เกิดขึ้นจากปญหา

ระบบไฟฟาขัดของ 

3.1 ระบบไฟฟาขัดของ  ในตลอดหลายปที่ผาน

มามหาวิทยาลัยประสบ

กั บ ป ญ ห า ไฟ ฟ า ดั บ

บอยครั้ง ซึ่งสาเหตุสวน

ใหญ เกิดจากระบบส ง

กํ า ลั ง ไ ฟ ฟ า แ ร ง สู ง 

(ส าย ไฟ นอก อาค าร ) 

ไฟฟาแรงสูง ซึ่งสงผลตอ

สุขภาพจิตและกระทบ

ตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและผูมาติดตอ

ร า ช ก า ร  ร ว ม ถึ ง ไ ม

สามารถดําเนินการใน

กจิกรรมอ่ืนๆ ได 

เกิด เหตุ ไฟฟ าดับ เกิน

กวา 5 ครัง้/ป 

สูงมาก 5 เกดิไฟลุกไหม/ประกายไฟ

หรอืไฟฟาดับนานเกนิกวา 

4 ชม./ครัง้ 

สูงมาก 5 

เกิ ด เห ตุ ไฟ ฟ า ดั บ  4 

ครัง้/ป 

สูง 4 เกิดไฟลุกไหม/ประกายไฟ

หรือไฟฟาดับนานเกินกวา 

3-4 ชม./ครัง้ 

สูง   4 

เกิ ด เห ตุ ไฟ ฟ าดั บ  3 

ครัง้/ป 

ปานกลาง 3 ไฟฟาดับนาน 2-3 ชม./

ครัง้ 

ปานกลาง 3 

เกิ ด เห ตุ ไฟ ฟ าดั บ  2 

ครัง้/ป 

นอย 2 ไฟฟ าดับนาน 1-2 ชม./

ครัง้ 

นอย 2 

เกดิเหตุไฟฟาดับ 1 ครัง้/

ป 

นอยมาก 1 ไฟฟาดับไมเกนิ 1 ชม./ครัง้ นอยมาก 1 

 

 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกดิ 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

4. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

งาน  วินั ยและนิ ติ

การ 

วัตถุประสงค 

เ พื่ อ ใ ห ก า ร

ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง

หน ว ยงาน เป น ไป

ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

ระเบียบ ขอบังคับ 

ที่กําหนด 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ร ะ เบี ย บ  ข อ บั ง คั บ  ข อ ง

หนวยงานภายนอกมีผลตอ

การปฏิบัตงิานของหนวยงาน  

 

1) หนวยงานภายนอกมี

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

ขอบังคับ ประกาศ หรือ

แนวปฏิบัติ 

2) บุคลากรผูปฏิบัติงาน

รับรูขอมูลที่เกดิจากขอ 1 

ลาชา ทําใหมีผลตอการ

ปฏิบัตงิาน 

 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

1 เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความลาชาในการสงมอบ

งานใหกับหนวยงานภายนอกที่

เกี่ยวของ 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

3 เดอืน 

สูง 4 เกิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัตงิานของหนวยงาน 

สูง 4 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 เกิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

9 เดอืน 

นอย 2 เกิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัตงิานภายในหนวยงาน 

นอย 2 

มีโอกาสเกดิขึ้นภายในรอบ 

1 ป 

นอยมาก 1 เกิ ด ค ว า ม ล า ช า ต อ ก า ร

ปฏิบัตงิานภายในหรอืสวนงาน 

นอยมาก 1 

 

 

 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกดิ 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ 

5. ดานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

งาน  จัดหาพัสดุ -

จัดซื้อจัดจาง 

วัตถุประสงค 

เพื่ อ ให ก าร จัดห า

พัสดุ - การ จัดซื้ อ

จัดจางเปนไปตาม

ระเบี ยบ และต ร ง

ความตองการ 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม

ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก ง า น

นายกรัฐมนตรี 

1 ) ก าร จั ดห าพั ส ดุ ไม

เป น ไปตามระเบี ยบ ที่

เกี่ยวของ 

2) มีการแบงซื้อแบงจาง

แ ล ะ แ ส ว ง ห า

ผลประโยชนสวนตัวใน

ตําแหนงหนาที่ 

 

มีโอกาสที่อาจเกดิขึ้นเปน

ประจํา 

สูงมาก 5 ถูกลงโทษทางวนิัยรายแรง สูงมาก 5 

มีโอกาสเกดิขึ้นบอยครัง้ สูง 4 ถูกลงโทษทางวินัยอยางไม

รายแรง 

สูง   4 

มีโอกาสเกดิขึ้นบางครัง้ ปานกลาง 3 สรางบรรยากาศในการทํางาน

ที่ไมเหมาะสม 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกดิขึ้นนอยครัง้ นอย 2 สรางความไมสะดวกตอการ

ปฏิบัตงิานบอยครัง้ 

นอย 2 

มีโอกาสเกดิขึ้นยาก นอยมาก 1 สรางความไมสะดวกตอการ

ปฏิบัตงิานนานๆ ครัง้ 

นอยมาก 1 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมินความเส่ียง (FM-RM 02) 

 



แบบฟอรมการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดมิ 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

โอกาสที่

จะเกดิข้ึน 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

1. ดานกลยุทธ  

งาน จัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัตกิารประจําป 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหหนวยงานมีทิศทาง

อ ง ค ก ร ที่ ชั ด เจ น แ ล ะ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติ

ได 

1.1 การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและ

กลยุทธไมตอบสนอง 

1. วิ เคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงตอการกําหนดยุทธศาสตร

และกลยุทธ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ เพื่ อ

รองรับตอการเปลี่ยนแปลง 

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกันใน

แตละยุทธศาสตรกับบุคลากรในหนวยงาน 

4. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรใหผูบริหารหนวยงาน 

รวมทัง้มหาวทิยาลัยรับทราบทุกเดอืน 

5. ร า ย ง าน ผ ล ก าร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม

ยุทธศาสตรตอมหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อ

พิ จ ารณ าและให ขอ เสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัตริาชการทุกไตรมาส 

5 5 25 สูงมาก 

 

 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง

เดมิ 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกดิข้ึน 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

2. ดานการปฏิบัตงิาน  

ง า น  สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะ อ นุ

สทิธบิัตร 

วัตถุประสงค  

เพื่อคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาของมหาวทิยาลัย 

2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไมไดรับ

การจดสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

ยังไมมี 4 4 16 สูง 

3. ดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน อาคารสถานที่ 

วัตถุประสงค 

เพื่ อลดและปองกันความ

เสยีหายที่เกดิขึ้นจากปญหา

ระบบไฟฟาขัดของ 

3.1 ระบบไฟฟาขัดของ ยังไมมี 4 4 16 สูง 

 

 

 

 

 



งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง

เดมิ 

ระดับความเสี่ยงกอนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกดิข้ึน 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความเสี่ยง 

4. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   

งาน วนิัยและนติกิาร 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติการของ

ห น ว ย ง า น เป น ไป ต า ม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

ที่กําหนด 

4.1  ก ารเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย ระเบี ยบ 

ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการ

ปฏิบัตงิานของหนวยงาน 

1. ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ 

ขอบังคับ ที่ตองการแกไข และแจง

ความตองการไปยังมหาวทิยาลัย 

2. จัดประชุมใหความรู เกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหกับ

บุคลากร 

3 . ประชาสั มพั นธ ให บุ คลากร

ภายในหน วยงานรับทราบ เพื่ อ

ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ห มาย  ระ เบี ย บ 

ขอบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3 3 9 ปานกลาง 

5. ดานการปฏิบัตงิานที่อาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ- การ

จัดซื้อ จัดจางเปนไปตาม

ร ะ เบี ย บ แล ะต ร งค ว าม

ตองการ 

5.1 การจัดหาพัสดุ ไม เปนไปตามระเบียบ

สํานักงานนายกรัฐมนตรี 

- 2 3 6 นอย 
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