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วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  วิทยาลัย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 

ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใหม้ีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ

การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑข์้อที่ 3 ก าหนดให้

หน่วยงาน”ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้น

จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ

หน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง” และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 

ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ  นั้น 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ 

ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ดา้นการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

จากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง 

จ านวน 7 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1 วิเคราะหค์วามเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

1.1 จ านวนนักศกึษาที่รับใหม่ไม่

เป็นไปตามแผนรับที่ก าหนดไว้ 

1. ก าหนด/แนวปฏิบัติการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษา

ตามแผนรับสมัครนักศึกษามีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบในแต่

ละยุทธศาสตร์ 

2. สื่อสารและเผยแพร/่แนวปฏิบัติการด าเนนิงานตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา 

พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์และการ

ด าเนนิงานด้านบริการวิชาการ 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อตัวบ่งชี้

ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรอืเท่ากับ 5 ข้อ 

2. ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับต่ อการ

เปลี่ยนแปลง  

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละตัวบ่งชี้

ประกันคุณภาพการศกึษากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง   

4. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภาพการศกึษาทุกเดือน 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาต่อผู้ บริหารทุก เดือนเพื่ อพิ จารณาและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส 

6. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ประกันคุณภาพการศกึษา 
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3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย   1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้

หนว่ยงานภายในวิทยาลัยได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในปีถัดไป 

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตมแผน 

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานเบิกจ่ายตาม

แผนงบประมาณ 

2. สื่อสารและเผยแพรม่าตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ตามแผนงบประมาณ 

3. ด าเนนิการตามแผนงบประมาณ 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณในปี

ถัดไป 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับ ของหนว่ยงาน

ภายนอกมีผลตอ่การปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย 

1.หน่วยงานที่รับผิดชอบในแตล่ะงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของวิทยาลัย  

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบยีบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายของหน่วยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรูเ้ก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ

เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งรับทราบและถือปฏิบตั ิ

4. ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านตา่งๆ เพื่อให้

การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.ความเสี่ยงการทุจริต 

5.1 ความเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องใน

การจัดซือ้จัดจ้าง 

1.วางแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด

จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. ติดตามผลการด าเนินงานการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน

การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 การจัดซือ้จัดจา้งที่มคีวามผูกขาด

กับผูป้ระกอบการรายเดิม 

1.วางแผนป้องกันการยักยอกเงนิหลวง ปลอมแปลงเอกสาร

ในการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการยักยอกเงินหลวง ปลอม

แปลงเอกสารในการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. ตดิตามผลการด าเนินงานการยักยอกเงนิหลวง ปลอม

แปลงเอกสารในการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการยักยอกเงินหลวง ปลอม

แปลงเอกสารในการเบิกจ่าย ในปีถัดไป 
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วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมโดยมีการควบคุม

การปฏิบัติงานตำมภำระงำน 21 งาน รายละเอียด ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 วัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งำน วัตถุประสงค ์
จ ำนวนกิจกรรม          

กำรควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน

และท้องถิ่น 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

2 งานพัฒนานักวจิัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มคีวาม

เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจยั 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

3 

3 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพแ์ละ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

4 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาและบุคลากร

ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ คา่นิยม ความมีสุนทรีย์ 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

5 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ให้เป็นไปตามระบบ 

Clearing house และแผนการรับนักศกึษาท่ีก าหนดไว ้

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

6 งานจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วย

การจัดการศกึษา 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C )   

 

 

3 

7  งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

8  งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ (5 ดา้น) 

และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 



ช 
 

9 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C )   

4 

10 งานควบคุมพัสด ุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

11 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคด์้ำน -กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

-กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

6 

12 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดขีองหน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

13 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่

ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

 

14 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี

ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

5 

15 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะที่

ก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

16 งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

4 

17 งานจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณ 

เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหนว่ยงาน

ท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

 

18 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

7 
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19 งานรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณและผลการ

ด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผล

การด าเนนิงานมีความถกูต้อง 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

20 งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา

วัตถุประสงคด์้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

 

 

11 

21 งานตดิตามและประเมินผล

การปฏบัิตริาชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการปฏบัิตริาชการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

วัตถุประสงคด์้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

10 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ

มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ

เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ

ของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 

12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ

โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน

ราชการจัดใหม้ีคณะผูป้ระเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน

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

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน

ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  



1.2 ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  จุดประสงค์  พันธกิจ  วัฒนธรรมองค์กร  

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก และเป้าหมายการพัฒนา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้  

 1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   มุ่งผลติบัณฑิตสู่ความเป็นมอือาชีพ 

 1.2.2 จุดประสงค์ (Purpose) 

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิต

ที่พึงประสงค์บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับ

ความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหา

ทรัพยากรที่พอเพียงสารบัญการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยให้เกิดการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อ

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) เพื่อให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้บริการวิชาการ 

5) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ใหเ้กิดความรู้

ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชนผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานและ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 1.2.3 พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการ

ของผู้ใชบ้ริการ 

 2. วิจัย และสร้างองค์ความรู้ดา้นสถาปัตยกรรม สู่การพัฒนาสถาปัตยกรรมและสังคม 

 3. ให้บริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรม แก่ผูใ้ช้บริการ ชุมชน ใหต้รงตามความต้องการต่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 4. อนุรักษ์ ส่งเสริมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย 
 

 



 

 

 1.2.4 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

       1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพตรงตามความต้องการ

ของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ด้วยความพอเพียง 

       2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ 

       3. บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและ

สังคม 

       4. อนุรักษ์ ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวติของชุมชน 

 1.2.5 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 1.2.6 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 1.2.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 



 1.2.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 1.2.9 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) :        ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) :        ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) :               ความเป็นมืออาชีพ 

 1.2.10 นโยบำยในกำรบริหำรวิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

 นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1) สนับสนุนส่งเสริมการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กร 

2) สร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ก้าวสู่ความส าเร็จสูงสุด

ในเส้นทางอาชีพ 

3) ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรจ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัด

การศกึษาและส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจติใจ 

4) สนับสนุนส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคลากรเพื่อน าไปสู่ความผาสุกขององค์กรโดยรวม 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

6) น าระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นปัจจัยส าคัญในการ

พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

 

นโยบำยด้ำนวิชำกำร 

1) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

และได้มาตรฐานสากล 

2) ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรม 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่งผลตอ่การพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณภาพ  

3) จัดการวางแผนและประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

4) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และ ICT 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านการเรียนการสอนที่มา

จากรากฐานของกระบวนการท างานวิจัย 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถอยู่รว่มกับสังคมและสามารถด าเนินชีวติได้อย่างมคีวามสุข  

2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการทั้งภายในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้และให้นักศกึษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศกึษาดู

งานนอกสถานที่ในโครงการทัศนศึกษาดูงาน  

3. พัฒนาส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่

หลากหลายและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อันจะสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมตอ่การเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป  

4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยด าเนินการร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตครบ 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  ด้านทักษะ

ความคิด ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร การพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 

นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1) สนับสนุน ส่งเสริมให้สาขาวิชามีการผลิตงานวิจัยในช้ันเรียน วิจัยการเรียนการสอน 

สาขาวิชาละ 1 เรื่อง/ภาคการศกึษาเป็นอย่างนอ้ย  

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรยีน ให้แก่อาจารย์ที่สนใจ  

3) ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินโครงการวิจัยการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียน 2 

ไตรมาส/ครัง้ 

4) จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการวิจัยการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนให้แก่อาจารย์ 

5) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้า และผลิตผลงานวิจัย

อย่างตอ่เนื่อง 



6) จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้

บุคลากรทุกคนมโีครงการวิจัยอย่างนอ้ยปีละ 1 ผลงาน 

7) ติดตาม การด าเนินโครงการวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนด 

8) จัดอบรม โดยเชิญวิทยากรบรรยายใหค้วามรู ้ทั้งด้านทักษะการท าวิจัย การพัฒนางานวิจัย 

การน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการเผยแพรผ่ลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

9) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ และการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลงานจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยสนับสนุนด้าน

ขั้นตอนการน าผลงานขอจดสิทธิบัตร และสนับสนุนงบประมาณในการขอจดสิทธิบัตร รวมทั้งการให้

รางวัลการจดสทิธิบัตร และการน าเสนอผลงานแลว้ได้รางวัลในการประชุม  

13) หาแหล่งทุน และหน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์จะสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย

ให้แก่อาจารย์และบุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือและการผลิตผลงานวิจัย  

14) สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแหล่งบริการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมที่สามารถ

ให้บริการวิชาการได้จรงิ และได้รับการยอมรับจากสังคม 

2) สรา้งเครือขา่ยการแลกเปลี่ยนความรูเ้ชงิวิชาการด้านสถาปัตยกรรม 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการค้นคว้า และเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมตาม

ความถนัดของแต่ละสาขาวิชา 

2) จัดการประชาสัมพันธ์และมีการจัดการในเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสถาปัตยกรรม

ของอาจารย์และนักศึกษาอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อสียงให้กับวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารกับ

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 



 

 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ

ชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

 

 1.2.12 เป้ำหมำยกำรพัฒนำวิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์ (College of Architecture 

Development Gloals) 

เมื่อสถานการณเ์ปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแขง่ขันและทันต่อโลกอนาคต 

แตส่ าหรับสิ่งท่ีดแีละมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา วทิยาลัยฯจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการวทิยาลัย คือ 

SSRU “KEEP” Model เพื่อมุง่เตมิเต็มในสิ่งท่ียังเดินไปไมถ่ึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ต่อยอด

ทุนความรู้และทุนสังคมท่ีมีอยู ่ติดตามอย่างตอ่เนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง

เพื่อน าไปสู่ความเป็น “ตน้แบบ” ตามวสิัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวทิยำลัยแม่แบบที่ด ี

ของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งท่ีทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ ดังภาพ 1 

 

 

ภำพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 

 

 



จากรูปแบบของการบริหารวทิยาลัย ด้วย SSRU “KEEP” Model วทิยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี ้

S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

วทิยาลัยแห่งความยั่งยืนท่ีพร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม ่

W : Aiming to be the World-Class University. 

มุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

วทิยาลัยท่ียึดม่ันในความซื่อสัตยใ์นเชงิการบริหารงานและวชิาการ 

T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

วทิยาลัยท่ีขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนดัของแตล่ะบุคคล 

H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

 วทิยาลัยแห่งความผาสกุที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ท้ังน้ี สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภำพที่ 2  SSRU “SWITCH 



 

 

1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ  

 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ตำรำงท่ี 3 แสดงขอ้มูลหลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2563 

                        สาขาวิชา จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 1 1 

    

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 

ท่ีมำ : ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลประจ าปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 

1.3.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

ตำรำงท่ี 4 แสดงขอ้มูลนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560-2563 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 105 - 105 168 - 168 239 - 239 298  298 

             

รวมทั้งสิ้น 105 - 105 168 - 168 239  239 298  298 

ท่ีมำ : ฝ่ายวิชาการ ข้อมูลประจ าปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                       ภำพที่ 1  แสดงจ านวนนักศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2560-2563 วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

0 50 100 150 200 250 300

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

105

168

239

298

จ ำนวนนักศึกษำ 2560-2563



1.3.3 ข้อมูลบุคลำกร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

ตำรำงท่ี 5 แสดงขอ้มูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2562-2564 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
วิทยาลัยสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
- - - - 1 2 - 3 2 2 - 4 

รวมทั้งสิ้น - - - - 1 2 - 3 2 2 - 4 

ท่ีมำ : ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564 

                                         

 

 

 

       
 

 

   ภำพที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตำรำงท่ี 6 แสดงขอ้มูลบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2562-2564 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

อ. ผศ. รศ

. 

รวม อ. ผศ

. 

ศ. รวม อ. ผศ

. 

ศ. รวม 

วิทยาลั ยสถา ปัตยกรรม

ศาสตร์ 

7 1 - 8 7 1 - 8 9 3 - 12 

รวมทั้งสิ้น 7 1 - 8 7 1 - 8 9 3 - 12 

ท่ีมำ : ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 ภำพที่ 3   บุคลากรสายวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ปริญญาตรี

50%
ปริญญาโท

50%

ปริญญาตรี ปริญญาโท

อาจารย์

75%

ผูช่้วยศาสตราจารย์…

อาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์



 

 

  1.3.4 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

 ปีการศึกษา 2563 ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งด าเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้

ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์มีการด าเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.39 ได้คุณภาพระดับดี สามารถสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ดังตาราง 

ตำรำง รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจ าปี

การศกึษา 2563 

องค์ประกอบ 

คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมนิ 

จ ำนวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1 4 1.2,1.3 

(3.41,4.54) 

1.4 

(5.00) 

1.1 

(3.65) 

3.58 ระดับดี 

2 3 2.1  

(5.00) 

2.3  

(4.00) 

2.2 

(5.00) 

4.67 ระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 (5.00) - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00,5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

ค่ำเฉลี่ย 3.56 5.00 4.33 4.39 ระดับด ี

ผลกำรประเมิน ระดับด ี ระดับดมีำก ระดับด ี   
 

ที่มำ : รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2563  วทิยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

       



1.3.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ( รอบ 12 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
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1. ก าหนด/แนวปฏิบัติการด าเนินงานการรับ

สมัครนักศึกษาตามแผนรับสมัครนักศึกษา

2. ส่ือสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เปล่ียนแปลงต่อตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 5 ข้อ

2. ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

รองรับต่อการเปล่ียนแปลง 

3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันใน

แต่ละตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษากับ

4. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาทุก

เดือน 5. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหารทุกเดือน

เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส

6. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดผู้รับผิดชอบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานและ

ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.ส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยให้หน่วยงานภายในวิทยาลัยได้

รับทราบ

มีการเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคคลากรรับทราบใน www.ca.ssru.ac.th

3.ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

มีการด าเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกเดือน

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

มีติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและน าข้อมูลรายงานการด าเนินงานแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัยในปีถัดไป

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาวิเคราะห์ใช้ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ

2. ส่ือสารและเผยแพร่มาตรการ/แนว

ปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ

3. ด าเนินการตามแผนงบประมาณ

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

งบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค

ต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่าย

งบประมาณในปีถัดไป

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564  รวมจ านวนท้ังส้ิน 1,927,000 บาท โดยแยกตาม

ประเภทงบประมาณ ดังน้ี

1.งบลงทุน จ านวน  จ านวนเงิน 449,000 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน 449,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.งบเงินอุดหนุน จ านวนเงิน 1,478,000 บาท ได้ด าเนินเบิกจ่าย จ านวน  1,478,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

โดยในภาพรวนมีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3.มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมสาสตร์ ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไป

ตามจ่ายตามแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ซ่ึงในฝ่ายพัสดุได้เร่งด าเนินการ ติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนการเบิกจ่าย โดยภาพรวนมีการด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 100

1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานประชุมคณะกรรมบริหาร วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   โดย อาจารย์พิพัฒน์ ศักด์ิศิริ

เกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้น าเสนอเอกสารประกอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ซ่ึง

วิทยาลัยฯ ได้รับตัวบ่งช้ีท้ังหมด 13 ตัวบ่งช้ี และ จ านวน 5 องค์ประกอบและแจ้งรายช่ือผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีท้ังหมด  13 ตัวบ่งช้ี มติท่ีประชุม

เห็นชอบ 

2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันคุณภาพ ด าเนินการจัดท าเอกสารค าส่ังให้คณบดีลงนามค ารับรองตัวบ่งช้ีระหว่างผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันคุณภาพ ด าเนินการท าบันทึกข้อความส่งให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ซ่ึงในบันทึกประกอบไปด้วย 1)เอกสารค าส่ัง 2) คู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3)ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 และ

เผยแพร่ทาง www.ca.ssru.ac.th เอกสารอยู่ในฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

4.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันคุณภาพ ด าเนินการท าบันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าภาคเรียนท่ี 1

 และ 2 ปีการศึกษา 2563 แล้วรายงานไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกภาคเรียน

5.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันคุณภาพ ด าเนินกาจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563

6.มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหารทุกเดือนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและจัดท าแนว

ทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา

มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การบริการวิชาการ 5 ข้อ และด าเนินการครบทุก

องค์ประกอบแลตัวบ่งช้ี

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการตรวจจุดเส่ียงในอาคาร

 47 พบว่าไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้  หรือความเสียหาย ภายใน

อาคาร 47 ช้ัน 4-5 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้ังของวิทยาลัยฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

(11) ประเมินหลังควบคุม  

2.ด้านการปฏิบัติงาน

5 20 เส่ียงสูงมาก

1.ด้านกลยุทธ์

P จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวิชาการ

2 2 4 4 ความเส่ียงน้อย

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเส่ียง (10) ผลลัพธ์ท่ีได้

2 2วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา  จาก

แผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ต้ังเป้าหมายแผนรับนักศึกษาภาคปกติ จ านวนสาขาละ 40 คน รวมเป็น 80 คน ในการรับสมัครรอบท่ี 

1 ถึงรอบท่ี 5 น้ัน  พบว่า มีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี คิด

เป็น ร้อยละ 100 ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม จ านวน  81 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จ านวน 25 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 106 คน   ซ่ึง

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ท าการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โดยส่ือสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนรับสมัคร

นักศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมด้านต่างๆ ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ในทุกช่องทางการส่ือสาร มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

 ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มี

แผนรับนักศึกษา จ านวน  80 คน นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษา

ต่อท่ีเปิดรับสมัคร รอบท่ี 1 -5 พบว่า วิทยาลัย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผน

รับนักศึกษาประจ าปี คิดเป็น ร้อยละ 100  สรุปได้ว่า

นักศีกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน

P 2 2

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และ

การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ

มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 1 2 2 ความเส่ียงน้อย

มาก

2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ความเส่ียงสูง 2 4 ความเส่ียงน้อย2 2

P

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 

5,001-50,000 บาท

3 5 15P การเกิดเหตุอัคคีภัย

2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่าน

มา ร้อยละ 2

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 1 2 2 ความเส่ียงน้อย

มาก



 

 

 

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน

วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ี

มีผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัย

1.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก

2.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก

3.ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบ

แบะถือปฏิบัติ

3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย

ในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

4.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.วางแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวก

พ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

1.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีคู่มือการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตและไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติข้ันตอนการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีและไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

3. ติดตามผลการด าเนินงานการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็น

ประจ าทุกเดือน

3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างทุกเดือน

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในปีถัดไป

4.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการสรุปผลการการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบส านักงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 

3,6,9,12 เดือน

1.วางแผนป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความ

ผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม  ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2564

1.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีคู่มือการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตและไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการจัดซ้ือ

จัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการราย

เดิม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติข้ันตอนการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีและไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความ

ผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม

3. ติดตามผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัด

จ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการราย

เดิม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็น

ประจ าทุกเดือน

3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างทุกเดือน

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดซ้ือ

จัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการราย

เดิมในปีถัดไป

4.ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการสรุปผลการการจัดซ้ือจัดหาจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบส านักงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 

3,6,9,12 เดือน

พบว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม ในวิทยาลัยนสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการ

บริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยและไม่เกิดปัญหาใน

การบริหารจัดการเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงาน

พบว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 4 ความเส่ียงน้อย15 ความเส่ียงสูง

4 5 การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

2 1 2 ความเส่ียงน้อย

มาก

20 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย

ความเส่ียงน้อย

มาก

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

2 4 ความเส่ียงน้อยมูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท 4 5 20 เส่ียงสูงมาก 2

P การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท 3 5 2

P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

การลด

ความเสียง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เ กิ ด ค ว า ม ล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงาน

5. ความเส่ียงการทุจริต

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

1 2 2 ความเส่ียงน้อย

มาก

1 2 2



 

 

บทที่ 2 

แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดใหห้นว่ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ

วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงก าหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยสถาปัตยกรรม

ศาสตร์โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

 4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

 



 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 .1  เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก รขอ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความเสี่ ย งเพื่ อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 พิจารณ าจากความ เสี่ ย งที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในภาระ

งานของหน่วยงาน 

 

 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ผลผลติ 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ค วาม เสี่ ย งแล ะค วบ คุ ม ภ าย ใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

16 ส.ค.64 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส.ค.-ก.ย.64 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ  พ .ศ . 2565 ให้ กอ ง

นโยบายและแผนตรวจสอบความ

ถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะของกองนโยบาย

และแผน (ถ้ามี) 

 

ส.ค.-ก.ย.64 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 



 

 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ผลผลติ 

 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ .ศ . 2565 ต่ อ คณ ะก ร รม ก า ร

บริหาร/อ านวยการ/คณะกรรมการ

สูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

25 ก.ย.64 แผนบริหารความ เสี่ ย งและการ

ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ให้กับกองนโยบายและ

แผน 

30 ก.ย.64 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

7 ด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค.64 - ก.ย.65 ผลการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8 

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ผลการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

รอบ 6 และ 12 เดือน 8.1 แผนบริหารความเสี่ยง  

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 65 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 65 

8.2 การควบคุมภายใน  

 - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)   

 - รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 

และ ปค.5) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน

 มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของ

หนว่ยงาน  



 

 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ผลผลติ 

เพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

9.1 แผนบริหารความเสี่ยง   

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 65  

- รอบ 12 เดือน  ก.ย. 65  

9.2 การควบคุมภายใน   

- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)   

- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 

และ ปค.5) 
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จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2565 ให้กับกองนโยบายและแผน 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 

6 และ 12 เดือน 

10.1 แผนบริหารความเสี่ยง   

- รอบ  6 เดือน 15 มี.ค.65  

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย.65  

 10.2  การควบคุมภายใน   

 - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)   

 - รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4  

และ ปค.5) 

  

11 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.65 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

12 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความ เสี่ ย งและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย.65 ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ปรับประยุกต์ ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

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

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์วสิัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนการรว่มมือกับองค์กร

อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผดิพลาดหรือน าการตัดสินใจ

นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ

ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ



 

 

การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนด 

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท า

นิตกิรรมสัญญา การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการมสี่วนรว่ม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ดา้นกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค 

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมได้น ามาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นอันเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล

ตัวเลข หรอืจ านวนเงนิมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็น

ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ

ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนนิงานขององค์กร  



 

 

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

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรอืหนว่ยงานว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ  จากระดับสูง

มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
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2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    



 

 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ

ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน

การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 

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

 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสีย่ง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง

ได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ต้องรีบด าเนนิการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมไ่ด้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เร่ิมหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยง

น้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไมต่อ้งท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

Risk Appetite Boundary 



 

 

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

การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้  เช่น การหยุด

ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง

บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้อง

เป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จดัการความเสี่ยง 

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน

มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ

ปฏิบัติจริง สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

1. ก าหนด/แนวปฏิบัติการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา

2. ส่ือสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงาน

ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงต่อตัวบ่งช้ีประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

พ.ค.-มิ.ย. 65

2. ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง ก.ค.-65

3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ก.ค.-65

4. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกเดือน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

5. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาต่อ

ผู้บริหารทุกเดือนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติราชการทุกไตรมาส

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,

6. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษา

ก.ย.-65

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ต.ค.-64

2.ส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานภายใน

วิทยาลัยได้รับทราบ

พ.ย.-64

3.ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ต.ค. 64 – ก.ย. 65

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ธ.ค. 64,มี.ค.65,

มิ.ย.65 ,ก.ย. 65

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถัดไป ก.ย.-65

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ ต.ค.-64

2. ส่ือสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผน

งบประมาณ

ต.ค.-64

3. ด าเนินการตามแผนงบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป ก.ย.-65

20 ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี )

P การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 2

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 2 2 4

P การเกิดเหตุอัคคีภัย ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 -

 50,000 บาท

4 5

25P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และการ

ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ

มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 5 ข้อ

5 5 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

เส่ียงสูงมาก 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

2

(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง

2.ด้านการปฏิบัติงาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ

ท่ีก าหนดไว้

ต.ค.64– ก.ย.65

บทท่ี 3

แผนการบริหารความเส่ียงวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวิชาการ

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 6-10

5 5 25 เส่ียงสูงมากP
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(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

วิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน

ภายนอก

3.ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติ

ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.วางแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.-64

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.64-ก.ย.65

3. ติดตามผลการด าเนินงานการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัด

จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหาร

เป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ในปีถัดไป

ก.ย.-65

1.วางแผนป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการราย

เดิม  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.-64

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.64-ก.ย.65

3. ติดตามผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม  ประจ าปีงบประมาณ 2565  พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิมในปีถัดไป

ก.ย.-65

P

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2 2 4เส่ียงสูงมาก

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

5. ความเส่ียงการทุจริต

25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน

5 5

2 ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัด

จ้าง

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท 4 5 20

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 2



บทท่ี 4 

งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย ก.ค.-64

2) ส ารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย ส.ค.-64

3) น าผลการส ารวจความต้องการมาจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

4) จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ/วิทยาลัย

ก.ย.-64

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต.ค.64-มี.ค.65

6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน ธ.ค.64, มี.ค.65

มิ.ย.65, ก.ย. 65

7) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ /

วิทยาลัยพิจารณา

ก.ค.-ส.ค.65

8) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการท าแผนบริการวิชาการในปีถัดไป ส.ค.-65

1) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก.ย.-64

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต.ค.64-ก.ย.65

3) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ ต.ค.64-ก.ย.65

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

4) สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยก าหนด

ได้ครบถ้วน

แผนการควบคุมภายใน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายวิจัยและ  

บริการวิชาการ

1 งานบริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถ่ิน

เพ่ือให้การบริการวิชาการตรงตาม

ต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์                              

 ด้านการด าเนินงาน (O)

3 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี

 การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

วัตถุประสงค์                 

ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายวิจัยและ  

บริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ  

นักวิจัยให้มีความเช่ียวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์                              

 ด้านการด าเนินงาน (O)

2 งานพัฒนานักวิจัย

ธ.ค.64, มี.ค.65

มิ.ย.65, ก.ย. 65



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายใน

หน่วยงาน

ก.ค.-64

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

3) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ

4) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการทุกโครงการท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ส.ค. 65-ก.ค. 65

5) รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงาน

และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 คร้ัง

ม.ค. 65 , ก.ค. 65

6) เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค. 65- ก.ค. 65

7) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ก.ค.-65

8) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 งานรับนักศึกษา 1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

มิ.ย.-64

2) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา ส.ค.-64

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ส.ค.-ธ.ค. 64

ม.ค.-ก.ค.65

4) สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบริการ

การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

รอบท่ี 1 ธ.ค. 64

รอบท่ี 2 เม.ย. 65

รอบท่ี 3 พ.ค. 65

รอบท่ี 4 มิ.ย. 65

รอบท่ี 5 ก.ค. 65

5) ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับนักศึกษาประจ าปี ก.ค.-65

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

4 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี 

ทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ

วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์                     

ด้านการด าเนินงาน (O)

เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้

เป็นไปตามระบบ Clearing house และ

แผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้

วัตถุประสงค์                    

ด้านการด าเนินงาน (O)



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเง่ือนไขของค าอธิบายรายวิชา

2)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ พ.ย.-ธ.ค.64

3)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ม.ค.-65

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1  ก่อน 15 ส.ค. 65

ภาคเรียนท่ี 2   ก่อน 5 ม.ค.65
ฝ่ายวิชาการ

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ท่ีก าหนด ภาคเรียนท่ี 1 ส.ค.-ธ.ค. 64   

ภาคเรียนท่ี 2 ม.ค.-พ.ค. 65

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 64

ภาคเรียนท่ี 2 พ.ค. 65

5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังส้ินสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ก่อน 15 ม.ค. 65

ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 15 มิ.ย. 65

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มิ.ย.-65

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 พ.ย. 64

ภาคเรียนท่ี 2 มี.ค. 65

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 64

ภาคเรียนท่ี 2 เม.ย.65

1) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ค.-มิ.ย. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย

พิจารณาเห็นชอบ

มิ.ย.-64

3) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ก.ค.-64

4) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ ส.ค. 64- ก.ค. 65

5) น าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป
6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 คร้ัง
7) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบท่ี 1 ม.ค. 65

รอบท่ี 2 มิ.ย. 658) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป มิ.ย.-65

ฝ่ายวิชาการ

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) 

และการประกันคุณภาพ

 8 งานส่งเสริมกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์                    

ด้านการด าเนินงาน (O)

6 งานจัดท าแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร

เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตาม

โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า

ด้วยการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์                     

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

7 งานจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพ

วัตถุประสงค์                              

 ด้านการด าเนินงาน (O)



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1) ส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65

2) เทียบราคาพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ จ านวน 2 ร้านค้าข้ึนไป

3) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน

    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จ านวน 1 คน

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

การควบคุมวัสดุ

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกคร้ัง ต.ค. 64-ก.ย. 65

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณ

การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค. 64-ก.ย. 65

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP

2) เขียนหมายเลขท่ีครุภัณฑ์

3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์

4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 64-ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพัสดุ

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ

5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย

6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน ก.ค.-64

2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนและตัวช้ีวัดของโครงการ รวมท้ังเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ3) รายงานผลการด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส

4) ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ ธ.ค. 64, มี.ค.65

5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ

   6) น าผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป

ฝ่ายคลังและพัสดุ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายคลังและพัสดุ

11 งานเบิกจ่าย

รอบท่ี 1 ก.พ. 65

รอบท่ี 2 ส.ค. 65

12 งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์                     

ด้านการด าเนินงาน (O)

เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

วัตถุประสงค์ด้าน 

-การรายงานทางการเงนิ (F)

-การปฏิบัติตามกฏหมายและ 

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

9 งานจัดหาพัสดุ-จัดซ้ือจัด

จ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงิน

นอกงบประมาณ)

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซ้ือจัด

จ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความ

ต้องการ

วัตถุประสงค์                     

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

10 งานควบคุมพัสดุ เพ่ือควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อม

ใช้งาน

วัตถุประสงค์                     

ด้านการด าเนินงาน (O)



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกคร้ัง ต.ค. 64-ก.ย.65 ฝ่ายบริหาร

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ีก าหนด

3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง

5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท

วัตถุประสงค์ 

ด้านการด าเนินงาน (O)

6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังท่ีมีอยู่

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีต้องการและเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้

กองบริหารงานบุคคล3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันท าการ

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาท่ีก าหนดในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ

1) ส ารวจความต้องการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ก.ค.-64 ฝ่ายบริหาร

2) น าความต้อง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ก.ค.-64

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีก าหนด ต.ค.64-ก.ย.65

4) ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ก.พ. 65, ส.ค. 65

5) รายงานผลการน ารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง มี.ค. 65, ก.ย. 65

1) จัดท าบัญชีรายช่ีอส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราขการในระบบ ERP

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน

3) ด าเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP รอบท่ี 1 เม.ย. 65

รอบท่ี 2 ต.ค. 651) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) เม.ย. - มิ.ย. 64 ฝ่ายงานแผน

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา)

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครบทุกโครงการ ก.ค. - ส.ค. 64

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี

5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการท่ีมีการจัดสรรงบประมาณ

6) เสนอค าขอต้ังงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก.ย.-64

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหาร

จัดการหน่วยงานท่ีเหมาะสม

วัตถุประสงค์                      

ด้านการด าเนินงาน (O)

รอบท่ี 1 มี.ค. 65

รอบท่ี 2 ก.ย. 65

เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็น

ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์                    

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรง

ตามสมรรถนะท่ีก าหนด/ต าแหน่งงานท่ี

เหมาะสม             

วัตถุประสงค์                     

ด้านการด าเนินงาน (O)

เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร    

การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บเอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

 ว่าด้วยงานสารบรรณ

14 งานสรรหาบุคลากร เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบท่ีก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์                     

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

ต.ค.64-ก.ย.65

15 งานพัฒนาบุคลากร

13 งานธุรการและสารบรรณ

17 งานจัดท าค าขอต้ัง

งบประมาณ

16 งานประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการ



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค. - พ.ค. 64

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มิ.ย. - ก.ค. 64

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ส.ค. - ก.ย. 64

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

7) ส่ือสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ต.ค.-64

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการด าเนินงานของโครงการท่ีแล้ว

เสร็จ2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบ ERP ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

1) ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาท่ีผ่าน

มา

ต.ค.-64 ฝ่ายแผนงาน

2) ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน3) ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงาน

ธ.ค.-64

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน มี.ค.-65

5) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาท่ี 1     

ม.ค. 65

ภาคการศึกษาท่ี 2     

มิ.ย. 65

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online มิ.ย.-65

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ก.ค.-65

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ

ส.ค.-65

9) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online ส.ค.-65

10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ส.ค.-65

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน

ก.ย.-65

ฝ่ายงานแผน

ฝ่ายงานแผน19 งานรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ด าเนินงาน

เพ่ือให้การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการด าเนินงานมี

ความถูกต้อง

วัตถุประสงค์                     

ด้านการด าเนินงาน (O)

ต.ค. 64-ก.ย. 65

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงานสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์                     

ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

20 งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

18 งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี

เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้

วัตถุประสงค์                    

ด้านการด าเนินงาน (O)



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ก.ย.-64

2) จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน

3) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน

4) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ

5) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ก.ย.-ต.ค. 64

6) สร้างความรู้ความเข้าใจและช้ีแจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ต.ค.-64

7) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน ต.ต.-64

8) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและรายงานให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณาทุกไตรมาส

21 งานติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ

ฝ่ายแผนงานเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผล

การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

วัตถุประสงค์ ด้านการด าเนินงาน  

(O)
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

ท่ี      ๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

___________________________

                      วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบควบคุมภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย

สถาปตยกรรมศาสตรเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๕ และ ขอ ๖ ที่กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวาง

ระบบควบคุมภายในพรอมประเมินผลการควบคุมภายใน  และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง รวมท้ังเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ (ขอ ๓)  กําหนดใหวิทยาลัย

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือ

ปจจัยอ่ืนท่ีไมสามารถควบคุมได ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย

สถาปตยกรรมศาสตรและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ดังตอไปนี ้  

คณะกรรมการอํานวยการ

     ๑.   คณบด ี                                                         ประธานกรรมการ

     ๒.   รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ              รองประธานกรรมการ

     ๓.   รองคณบดีฝายบริหาร                                         กรรมการ

     ๔.   รองคณบดีฝายวิชาการ                                        กรรมการ

     ๕.   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                              กรรมการ

     ๖.   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ                      กรรมการ
 

๗.   หัวหนาสาขาวิชา                                           กรรมการ

     ๘.   หัวหนาสํานักงาน                                              กรรมการ

     ๙.   นักวิเคราะหนโยบายและแผน                                กรรมการเลขานุการ

 

         หนาที่
     ๑. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ แกคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความ

    เสี่ยงและควบคุมภายใน
 



    ๒. กํากับ  ติดตาม และใหคําปรึกษาษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารความ

   เสี่ยงและควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการดําเนินงาน

     ๑.   อาจารยพิพัฒน  ศักดิ์ศิริเกษมกุล                         ประธานกรรมการ

     ๒.   ผศ.(พิเศษ)กอเกียรต ิ นิมมล                                  กรรมการ

     ๓.   อาจารย ดร.ศุภกิจ  มูลประมุข                            กรรมการ

     ๔.   อาจารยสุริยันต  จันทรสวาง                               กรรมการ

     ๕.   อาจารยสวลักษณ   เชื้อสุวรรณ                           กรรมการ

     ๖.   อาจารยภัทฐิตา   พงศธนา                                 กรรมการ
 

๗.   ผศ.ฐิติรัตน  หม่ืนอนันต                    กรรมการ
 

๘.   อาจารย ดร.ชนกพร  ไผทสิทธิกุล                      กรรมการ
 

๙. อาจารยภาวิณ  สุทธินนท                 กรรมการ
 

๑๐. อาจารย Dulce Abellanosa Bailes                      กรรมการ

     ๑๑. นายศักรินทร   สาระรักษ                                   กรรมการ
 

๑๒. นายณัฐภัทร  ไชยบูรณ   กรรมการ

     ๑๓. นายปรุงศักดิ ์  เชิดช ู                                       กรรมการและเลขานุการ
 

๑๔. นายกรุณา     สายทอง                                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 

         หนาท่ี  

        ๑.   ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุม

ไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย          และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห

ความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานปฆิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงความ

เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน

       ๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยง

       ๓. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และเสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็น

ชอบและดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

    ๔. สื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อนํา

ไปสูการปฏิบัติ

    ๕.  ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

    ๖.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

    ๗.   นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

และแผนการควบคุมภายในของปถัดไป

    ๘.  อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมอบหมาย

  



   ท้ังนี้ใหคณะกรรมการไดปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

 

 

 สั่ง ณ  วันที่   ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ผศ.ดร.สมบูรณ เวสน)

คณบดีวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร
01ก.ค.64  เวลา 15:20:49  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgBCA-EQARQ-A0ADc-ARgA1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยงและก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิ 

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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โอกาสเกิดข้ึนทุกๆ ปีการศึกษา สูงมาก 5 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดข้ึนทุก 2 ปีการศึกษา สูง 4 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 16- 20

สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนทุก 3 ปีการศึกษา ปานกลาง 3 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนทุก 4 ปีการศึกษา น้อย 2 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนทุก 5 ปีการศึกษา น้อยมาก 1 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก 1

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 12 เดือน สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 9 - 11 เดือน สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16-20

สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 6 - 8 เดือน ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 11-15

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 3 - 5 เดือน น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 6-10

น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 1 - 2 เดือน 

หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก 1

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 

เดือน

สูงมาก 5 ไม่มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

สูงมาก 5

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 3 

เดือน

สูง 4 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 เร่ือง

สูง 4

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 6 

เดือน

ปานกลาง 3 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เร่ือง

ปานกลาง 3

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 9 

เดือน

น้อย 2 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เร่ือง

น้อย 2

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 ปี น้อยมาก 1 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 14 เร่ือง

น้อยมาก 1

8 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

P

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

P

P

 (3) ควำมเส่ียง

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

1.ด้ำนกลยุทธ์

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

เส่ียงสูง

มาก

8 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

5P จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรใน

วัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมาก

พอท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจาก

ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

2 4P การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

3. การให้ความส าคัญและประสิทธิภาพการท างาน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย

4. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

P

5

แบบฟอร์มกำรระบุควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียง (FM-RM 01) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2565

หน่วยงำน วิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์

25

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถ

ของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้

2 4
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 

เดือน

สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 3 

เดือน

สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 6 

เดือน

ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 9 

เดือน

น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่า

หรือเท่ากับ 5 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในรอบ 1 ปี น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการครบท้ัง 6

 ข้อ

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน  ≥3 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีการเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ หรือ

โทรทัศน์ และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับผลเสียหาย ต่อจิตใจ การศึกษา 

ทรัพย์สิน หรือชีวิต

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน ≥1 คร้ัง/ปี (ต่อเน่ือง) สูง 4 เผยแพร่ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ติดต่อกัน >3 

วัน หรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ผลเสียหายต่อจิตใจ และทรัพย์สิน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี (ไม่ต่อเน่ือง) ปานกลาง 3 เผยแพร่ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ติดต่อกัน >1-3

 วัน หรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 ปี/คร้ัง น้อย 2 เผยแพร่ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ 1 วัน และ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับผลเสีย

หาย

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึน ≥2 ปี/คร้ัง น้อยมาก 1 มีผู้พบเห็นและร้องเรียนกับมหาวิทยาลัย

และแก้ไขได้โดยไม่มีผู้เสียหายท้ังผู้จัดและ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

น้อยมาก 1

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้าน

บริการวิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล 5 5 25 เส่ียงสูง

มาก

P

PP ความ

เส่ียง

ปานกลาง

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่

เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดของ

มหาวิทยาลัย

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก คณะ

 หรือมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีและไม่มีอาจารย์

ควบคุมดูแล

93 3P
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 

วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสีย

บางส่วน และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก

 และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 

ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสีย

เล็กน้อย
น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 

วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท า

ให้การด าเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสีย

บางส่วน และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก

 และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 

ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสีย

เล็กน้อย

น้อยมาก 1

Pอุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาด

ของโปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9P ไฟฟ้าดับ (ความเส่ียงเดิม ปี64) 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุ

คะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละ

สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

 หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหล

ผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้

ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์

ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง

ไฟฟ้าต้นไม้ท่ีข้ึนขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะ

สายไฟฟ้า

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

P 2 3 6

P3 3 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ความเส่ียงเดิม ปี64)
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง หรือ

ความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความ

เสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001

 - 50,000 บาท

น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่

เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก 1

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 12 เดือน สูงมาก 5 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา

 มากกว่าร้อยละ 4 ข้ึนไป

สูงมาก 5

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 9 - 11 เดือน สูง 4 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา

 ร้อยละ 4

สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 6 - 8 เดือน ปานกลาง 3 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา

 ร้อยละ 3

ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 3 - 5 เดือน น้อย 2 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา

 ร้อยละ 2

น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนภายใน 1 - 2 เดือน 

หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา

 ร้อยละ 1 ลงมา

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 

1 เดือน

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 

3 เดือน

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 

6 เดือน

ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 

9 เดือน

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนภายในรอบ 

1 ปี

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วน

งาน

น้อยมาก 1

P

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผล

ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

(ความเส่ียง ปี 64)

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ 

สป.อว มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท า

ให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

(T:60)

P

P

เส่ียงสูง

มาก

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

P 5

P

1. การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน ท าให้การ

เบิกจ่ายล่าช้าด้วย

การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเส่ียงเดิม ปี

64)

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ

ไฟฟ้าอาจมีการช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือ

ลัดวงจร

4

25 P

4 5

20 เส่ียงสูง

มาก

5

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผน

เส่ียงสูง

มาก

20

5
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด

 หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด

 หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด

 หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

P

P

P

การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 64)

2

4 5 20

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

P 1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและ

มีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลย

พินิจของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมี

การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการ

กีดกันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

เส่ียงสูง

มาก

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

4 5 20 เส่ียงสูง

มาก

P

4 8 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

P
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หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง (7) ประเมินก่อนควบคุม 

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความ

เสียหายเกินกว่า 500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 2 เดือน สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด

 หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 3 เดือน ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 4 เดือน น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก 5 เดือน น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

Pการยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย

P 8 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

5.3 ควำมเส่ียงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

2 4
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ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
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คว
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เสี่
ยง

1. ก าหนด/แนวปฏิบัติการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับสมัคร

นักศึกษา

2. ส่ือสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงต่อตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

พ.ค.-มิ.ย. 64

2. ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลง ก.ค.-64

3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ก.ค.-64

4. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกเดือน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

5. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหารทุก

เดือนเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตร

มาส

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,

6. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ก.ย.-65

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ต.ค.-64

2.ส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานภายใน

วิทยาลัยได้รับทราบ

พ.ย.-64

3.ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ต.ค. 64 – ก.ย. 65

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ธ.ค. 64,มี.ค.65,

มิ.ย.65 ,ก.ย. 65

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถัดไป ก.ย.-65

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ ต.ค.-64

2. ส่ือสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานตามแผน

งบประมาณ

ต.ค.-64

3. ด าเนินการตามแผนงบประมาณ ต.ค.64-ก.ย.65

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป ก.ย.-65

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

P

P การเกิดเหตุอัคคีภัย ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 

5,001 - 50,000 บาท

4 5

ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

20 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ี

ผ่านมา ร้อยละ 2

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 2 2 4

P การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

และการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ

มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

5 5 25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง

2.ด้านการปฏิบัติงาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

ต.ค.64– ก.ย.65

แบบฟอร์มการระบุความเส่ียง และประเมินความเส่ียง (FM-RM 02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวิชาการ

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

5 5 25 เส่ียงสูงมากP
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(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

(6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน

วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก

3.ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.วางแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ 2565

ต.ค.-64

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.64-ก.ย.65

3. ติดตามผลการด าเนินงานการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 ประจ าปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็น

ประจ าทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัด

จ้าง ในปีถัดไป

ก.ย.-65

1.วางแผนป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 

 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.-64

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม ประจ าปีงบประมาณ 2565

ต.ค.64-ก.ย.65

3. ติดตามผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม  ประจ าปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.64-ก.ย.65

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิมในปีถัดไป

ก.ย.-65

P

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2 2 4เส่ียงสูงมาก

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

5. ความเส่ียงการทุจริต

25 เส่ียงสูงมาก 2 2 4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน

5 5

2 ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 

บาท

4 5 20

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 

บาท

4 ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

ความเส่ียงน้อย การลด

ความเสียง

4 5 20 เส่ียงสูงมาก 2



 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา อาคาร 47 (ชัน้ 4-5) 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท์ 0-2160-1561 โทรสาร 0-2160-1561 


