
 

แบบ ปค. 5 
 

(1) ชื่อส่วนงานย่อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน) 

(2) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 
 

ความเสี่ยงต่อการสูญ
หายของครุภัณฑ์ที่มี
ราคาแพง 

1.เร่งรัดให้มีการจัดทํา
รายงานผลการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจําปี
งบประมาณ 2561 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบทานผลการตรวจนับ
ครุภัณฑ์โดยเฉพาะที่มี
ราคาแพงหรือเสี่ยงต่อ
การสูญหาย 
3. เร่งรัดให้มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ให้
ถูกต้อง และครบถ้วนและ
พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ที่มี
ราคาแพงและเสี่ยงต่อ
การสูญหาย 
4.กําหนดมาตรการการ
เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ออก
จากตําแหน่งที่ตั้ง 

ยังอยู่ในระหว่าง
ตรวจสอบฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ 

ความเสี่ยงต่อการสูญหาย
ของครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง 

1.มอบหมายให้งาน
พัสดุจัดเตรียม
ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้
มีการตรวจนับ
ประจําปี
งบประมาณ 2561 
เพื่อใช้ในการสอบ
ทานความถูกต้อง
ของฐานข้อมูล 
2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
ทานข้อมูลครุภัณฑ์
เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
3. นําข้อมูล
ครุภัณฑ์ที่มีราคา
แพงพิจารณา
ผู้รับผิดชอบใน
วาระประชุม กก.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 
 
จนท.พัสดุ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5.ดําเนินการสอบสวน
และรับผิดชอบเมื่อมีการ
สูญหายของครุภัณฑ์ตาม
ระเบียบการพัสดุ 

ประจําคณะฯ 
4. กําหนดให้มีการ
ตรวจนับครุภัณฑ์ที่
มีราคาแพง อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี (ทุก 
6 เดือน) 

2 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 

การคัดลอกรายงาน
ของนิสิต 

-สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ขณะสอนในทุก
รายวิชา 
-เชิญวิทยากรภายนอก
คณะมาสอนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 
-ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
กําหนดมาตรการการ
ควบคุมการคัดลอก
รายงาน และการลงโทษ
เมื่อตรวจพบหากมีการ
คัดลอกรายงาน 

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 

- - - 

3 ด้านความเสี่ยง 
ด้านกฏหมาย/ข้อบังคับ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 

การคัดลอกผลงาน
วิชาการ(Plagiarism) 
ของอาจารย์ 

-จัดหาโปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิชาการ 
-จัดอบรมการป้องกันการ
คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ 

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 

- - - 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4 ด้านความเสี่ยง 
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล รอบที่ 1 มี
แนวโน้มลดลง 

-มีแผนการทบทวนความรู้
ในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพฯ ตลอด
ภาคการศึกษา 
-สอดแทรกความ
รับผิดชอบในการสอนทุก
รายวิชา 
- แบ่งกลุ่มทบทวนเป็น
กลุ่มย่อย 
- มอบหมายให้นิสิต
รับผิดชอบหัวข้อการ
ทบทวน การวิเคราะห์
ข้อสอบ อาจารย์ช่วย
เสริมเน้นในสิ่งนสิิตควรรู้ 

เนื่องจากข้อสอบเป็น
โจทย์วิเคราะห์ ทําให้ทํา
ข้อสอบไม่ทัน ข้อสอบ
บางวิชานิสิตไม่ได้ทบทวน
มา และเป็นข้อสอบ
สําหรับผู้มีประสบการณ์
มาก่อนจึงทําให้นิสิตไม่
สามารถทําได้ 

อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล รอบที่ 1 มี
แนวโน้มลดลง 

- จัดประเมิน
สมรรถนะชั้นปี 
เพื่อให้นิสิตรับรู้ 
และดําเนินการ
พัฒนาความรู้ใน
ส่วนที่นิสิตยังต้อง
ได้รับการพัฒนา 
- จัดทําข้อสอบ
ออนไลน์เพื่อให้นิสิต
ได้ทบทวนความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

- จัดตารางการ
สอบให้นิสิตมีเวลา
ในการเตรียมตัวแต่
ละครั้งของการสอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

5 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

ยังขาดระบบและ
กลไกการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

- จัดตั้งคณะทํางานการ
จัดการข้อร้องเรียน 
- กําหนดช่องทางการ
ร้องเรียน และสื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
- กําหนดมาตรการการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

บุคลากร นิสิตส่วนใหญ่
ยังไม่ทราบช่องทางการ
ร้องเรียน และแนวทาง
การจัดการต่อข้อ
ร้องเรียนที่ชัดเจน 

ยังขาดระบบและกลไก
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

นําเสนอในที่
ประชุม
กรรมการบริหาร
และกรรมการชุด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-หน.งานฝ่ายวิชาการ 
- ผอ.สํานักงานคณบดี 

6 ด้านความเสี่ยง นักวิจัยที่ดําเนินงาน ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ทํา - อาจารย์ที่ยังไม่มี นักวิจัยที่ดําเนินงานวิจัยมี -เพิ่มนโยบายการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

วิจัยมีจํานวนน้อย 
และเป็นนักวิจัยกลุ่ม
เดิม 

วิจัยคู่กับนักวิจัยรุ่นเก่า ผลงานวิจัยให้ข้อมูลว่ามี
เวลาไม่เพียงพอเนื่องจาก
มีภาระงานสอนมาก 
-อาจารย์ที่เพิ่งกลับจาก
การลาศึกษาต่อให้ข้อมูล
ว่าต้องใช้เวลาเขียน
บทความต้นฉบับเพื่อ
ตีพิมพ์ก่อนจบการศึกษา 

จํานวนน้อย และเป็น
นักวิจัยกลุ่มเดิม 

จัดคิวทําวิจัยและ
การจัดสรรเวลาทํา
วิจัยแก่อาจารย์ของ
แต่ละสาขา 

7 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติมี
จํานวนน้อย 

- ส่งเสริมให้นักวิจัยเลือก 
Tract วิจัย 
- จัดโครงการอบรมการ
เตรียมต้นฉบับ
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการเพื่อตีพิมพ์
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

- นักวิจัยมีเวลาจํากัดใน
การเตรียมบทความ
ต้นฉบับและเข้ารับการ
อบรมการเตรียมบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 
- มหาวิทยาลัยงดระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินค่าตีพิมพ์
และเงินรางวัลตีพิมพ์
วารสารระดับชาติ 

ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติมีจํานวนน้อย 

- จัดสรรวันลาใน
การเขียนบทความ
ต้นฉบับ 
- ประชาสัมพันธ์
และจัดสรรเวลาให้
นักวิจัยไปอบรม
การเตรียมต้นฉบับ
เพื่อการตีพิมพ์
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

8 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

นักวิจัยมีเวลาจํากัด
และไม่สามารถ
บริหารเวลาในการ
ดําเนินงานวิจัย
ภายในกําหนด 

- กําหนดนโยบายให้
นักวิจัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
- ติดตามและ update 
ข้อมูลการทํางานวิจัย การ
นําเสนอผลงานวิจัยและ

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยทาง
อีเมลเดือนละครั้ง 
- ส่งเสริมให้นักวิจัยเลือก 
Tract วิจัย 
- จัดโครงการ KM 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักวิจัยที่สามารถบริหาร
จัดการเวลาทํางานวิจัยได้ 

9 ด้านความเสี่ยง 
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
นโยบายและการพัฒนาบุคลากร 

อาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก
จบการศึกษาล่าช้า 
และบางรายไม่จบ
การศึกษา 

1.ให้งานบุคคลปรับ
แบบฟอร์มการติดตาม
ความก้าวหน้าให้มีการ
รับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาจากดุษฎีนิพนธ์ 
2.งานบุคคลวิเคราะห์
สาเหตุของการศึกษา
ล่าช้า/ไม่จบการศึกษา 
3.ให้อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
จัดทําแผนการจบ
การศึกษาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาขอ
ขยายเวลา 
4.การที่ขอขยายเวลา
ศึกษาต่อควรทําบันทึกขอ
อนุมัติถึงคณบดี และ
นําเข้าพิจารณากรรมการ

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 

- - -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ประจําคณะฯ 
10 ด้านความเสี่ยง 

ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
นโยบายและการพัฒนาบุคลากร 

การขอปรับวุฒิ
การศึกษา และการ
ปรับค่าจ้างตาม
คุณวุฒิ 

1.แจ้งมติ กบบ. ครั้งที่ 
10/2559 วันที่ 28 พ.ย.
2559 เกี่ยวกับการขอ
ปรับวุฒิให้อาจารย์ที่กําลัง
จบการศึกษารับทราบและ
เตรียมเอกสารหลักฐาน
พร้อมบันทึกข้อความเพื่อ
ยื่นขอปรับคุณวุฒิ 
2.งานบุคคลจัดทํา
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่กําลัง
จะจบการศึกษาเพื่อ
ติดตาม 
2.1 มีการรายงานตัวกลับ
จากการศึกษา (วัน
รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานต้องเป็นวัน
เวลาราชการ เท่านั้น)  
2.2 การขอปรับคุณวุฒิ11
ของอาจารย์ 

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 

  -รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพ 
-เจ้าหน้าที่สาย
ปฏิบัติการ 
(งานบุคคล) 

11 ด้านความเสี่ยง 
ด้านกฏหมาย/ข้อบังคับ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

บุคลากรสาย
ปฏิบัติการมีการ
ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อ
การมีผลประโยชน์

1.ผู้บริหารระดับสูง
ประกาศนโยบายด้าน
ความซื่อสัตย์/มีวินัยใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง

- - -รองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
คุณภาพ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ทับซ้อน/ผิดระเบียบ
กฎหมาย 

บุคลากร 
2.จัดทําฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรในด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/การ
ละเมิด/ผิดกฎระเบียบ/
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
3.จัดทําแนวปฏิบัติในการ
จัดการปัญหาด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/การ
ละเมิด/ผิดกฎระเบียบ/
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
3.ตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเมื่อพบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มี
การละเมิด ผิดวินัย/
กฎหมายอาญา และ
รายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบเมื่อพบมูลความผิด 
4.ส่งเสริม พัฒนา ยกย่อง
ผู้เป็นต้นแบบด้านความ

หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์สุจริตในการ
ทํางาน 

12 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 
 

การดําเนินการจัดหา
พัสดุโดยเฉพาะในวิธี 
e-bidding ไม่
ทันเวลาต่อความ
ต้องการใช้งานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนฯ 

1.จัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
ในช่วงเดือน พ.ค. และ
กําหนด จนท.พัสดุ
รับผิดชอบการจดัซื้อจัด
จ้างแต่ละรายการ 
2.จัดลําดับความสําคัญใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และ
กําหนดเป้าหมายให้ทุก
รายการเบิกจ่ายตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ3.จัดเตรียม
ข้อมูลกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
กําหนดคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า 
4. การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการ e-bidding 
กําหนดให้งานพัสดุ/ผู้ขอ
ครุภัณฑ์จัดเตรียมข้อมูล
ร้านค้า/บริษัทต่างๆ และ
เชิญชวนให้เข้าร่วม
ประกวดราคาฯ 

อยู่ในระหว่างวาง
แผนการจัดหาพัสดุของ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

การดําเนินการจัดหาพัสดุ
โดยเฉพาะในวิธี e-
bidding ไม่ทันเวลาต่อ
ความต้องการใช้งานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนฯ 

1.ทบทวนรายงการ
ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ
จัดจ้างของ
งบประมาณ พ.ศ.
2563 
2.มอบหมายให้
จนท.พัสดุ
รับผิดชอบรายการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ต่างๆตาม
คําขอตั้ง
งบประมาณงบ
ลงทุนสิ่งก่อสร้าง 
3. กําหนดเป้าหมาย
ให้ทุกรายการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เสร็จก่อน
เดือนตุลาคม 2562 
4. มอบหมายให้
งานพัสดุจัดทํา
ขั้นตอนและกรอบ
เวลาของแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างให้
เสร็จทันตาม

-หัวหน้างานคลังและ
พัสดุ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
คุณภาพ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. กําหนดให้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําข้อมูล 
TOR/Specification โดย
รายการที่ 
TOR/Specification ที่มี
ความซับซ้อน จะต้อง
แต่งตั้งกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
เพื่อมิให้เกิดปัญหาทาง
ระเบียบพัสดุ กําหนดให้
ส่งข้อมูลยืนยัน จนท.พัสดุ
ภายในระยะที่กําหนด 
เพื่อดําเนินการต่อไปเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
6. กํากับติดตามให้จนท.
พัสดุดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการอย่าง
เคร่งครัด 
7.งานนโยบายและแผน
ติดตามเร่งรัดการใช้และ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนฯ 

เป้าหมาย 
5.ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผน 

13 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

1.กําหนดนโยบายการ
จัดทํางบประมาณ

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

(อุดหนุนจากภาครัฐ) 
ไม่เป็นไปตามแผน มี
ความเสี่ยงของ
งบประมาณในไตร
มาสที่ 3 จะถูกตัด
งบประมาณ หากมี
การเบิกจ่ายน้อยกว่า
แผนฯ ส่วน
งบประมาณคงเหลือ
ในไตรมาสที่ 4 หาก
เบิกจ่ายไม่ทันทําให้
การเบิกจ่ายขาด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

รายจ่ายแบบพอดีดุล 
โดยเฉพาะในรายการการ
จัดจ้างยานพาหนะ จ้าง
อาจารย์พี่เลี้ยง โครงการ
ต่างๆ โดยพิจารณาจาก
ประวัติการเบิกจ่ายของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาใน
การพิจารณาการจดัตั้ง
ประมาณ 
2. . มอบงานนโยบายและ
แผนจัดทําแผนปฏิบัติการ
ติดตามเร่งรัดการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดทําโครงการ
ทุกระยะ 1 เดือน 
3.นําเสนอผลการ
ดําเนินงานและเบิกจ่ายใน 
กก.ประจําคณะฯ ทุก
ระยะ 2 เดือน (เดือนคี่) 
โดยมีระบบสัญญาณแจ้ง
ความก้าวหน้าเช่น เขียว 
เหลือง แดง 
4. กําหนดให้มีการส่ง
รายงานผลการใช้จ่ายของ
โครงการภายใน 15 วัน

ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
5. สรุปผลการเบกิจ่ายใน
ไตรมาสที่ 3 ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 1เดือน หาก
พบว่าไม่สามารถเบิกจ่าย
ตามแผนฯ ให้ทําบันทึก
ข้อความเพื่ออุทธรณ์การ
เบิกจ่ายล่าช้า ปอ้งกันมิให้
ถูกตัดดอนงบประมาณ
ของงบในไตรมาส 
ที่ 3 
6. ปรับแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณของไตรมาสที่ 
4 ให้ได้ ร้อยละ 100 

14 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

หลักสูตรมีต้นทุนการ
ผลิตที่มีแนวโน้มจะ
ไม่คุ้มทุน 

1.วางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตรปริญญาตรี 
(พยบ.) 
2.ดําเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนของหลักสูตรให้
ถูกต้องและรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. นําผลการวิเคราะห์ฯ 
มาปรับปรุงการบริหาร

อยู่ในระหว่างดําเนินการ
รวบรวมข้อมูล เนื่องจาก
เพิ่งจะมีการเบิกจ่าย
งบประมาณไตรมาส 2 

หลักสูตรมีต้นทุนการผลิต
ที่มีแนวโน้มจะไม่คุ้มทุน 

1.ติดตามกํากับให้มี
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่
ถูกต้อง 
2.มอบหมายให้งาน
การเงินดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร และ
ตรวจสอบความ

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และ 
-พัฒนาคุณภาพ 
จนท.การเงินและบัญชี 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จัดการด้านงบประมาณ
ของหลักสูตรพยบ. 

ถูกต้องรวมถึง
รายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. นําผลการ
วิเคราะห์ฯ มา
ปรับปรุงการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณของ
หลักสูตร พยบ. 

15 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
รูปแบบการบริหารและการติดตาม 

การบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เสี่ยงต่อการชํารุด/
เสื่อมสภาพ ไม่
สามารถใช้งานได้ 

1.มอบหมายให้งานอาคาร
และสถานที่ และงานพัสดุ
ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มี
ราคาแพง/สําคัญต่อการ
ดําเนินงานของคณะฯ 
2.จัดทําแผนปฏิบัติการ
ซ่อมบํารุงรักษา 
3. จัดเตรียมงบประมาณ
ในการซ่อมบํารุงรักษา 
ของปีงบประมาณต่อไป 
4.จัดทําคู่มือการใช้งาน
และบํารุงรักษาของ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง 
5.ติดตามให้มีการ
ประเมินผลและจัดทํา

- การจัดตั้งงบประมาณ
ไม่เพียงพอได้ทุกรายการ 
โดยจะจัดสรรในลําดับ
ความสําคัญ 

การบํารุงรักษาครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้างไม่มี
ประสิทธิภาพเสี่ยงต่อการ
ชํารุด/เสื่อมสภาพ ไม่
สามารถใช้งานได้ 

-ติดตามให้มีการ
การซ่อมบํารุง
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้างตามแผน 
-จัดทําฐานข้อมูล
ประวัติการซ่อม
บํารุงรักษา 
-จัดสรรงบประมาณ
บํารุงรักษา
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง
ตามลําดับ
ความสําคัญและให้
ต่อเนื่องทุก
ปีงบประมาณจนได้ 
ครบถ้วนทุก

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 
-จนท.พัสดุ 
-จนท.งานอาคารและ
สถานที่ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

รายงานผลการ
บํารุงรักษาตามแผนฯ 

รายการ 

16 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การบันทึกข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงินทดรอง
จ่ายในระบบ ERP 
บางรายการบันทึก
ซ้ําๆกัน ทําให้ข้อมูล
ในระบบไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
เนื่องจากไม่มีการ
ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบทําให้เงินใน
ระบบขาด-เกิน กว่า
ในความเป็นจริง 

1.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีไปเรียนรู้
วิธีการการบันทึกข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินทดรอง
จ่ายในระบบERP 
2. จัดทําขั้นตอนการ
บันทึกข้อมูลการเบิก
จ่ายเงินทดรองจ่ายใน
ระบบ ERP (แบบรายและ
work flow) 
3. กําชับให้ผู้บันทึกข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินทดรอง
จ่ายในระบบ ERPมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องทุก
ครั้ง 
4. กําหนดให้เจ้าหน้าที่
การเงินที่ทําหน้าที่การ
บัญชีตรวจสอบความ
ถูกต้อง และครบถ้วนของ
การบันทึกข้อมูลฯ และมี
การสอบทานระหว่างการ
บันทึกในระบบERP กับ
เอกสารต่างๆทุก 2 

ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้จากการ
ประเมินผลการควบคุม
ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ
ดําเนินตัวชี้วัดแล้ว 

- - -จนท.การเงินและ
บัญชี 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
คุณภาพ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สัปดาห์ 
5.เพื่อตรวจพบความ
ซ้ําซ้อนของการบันทึก
ข้อมูลให้รีบแก้ไขปัญหา 
เพื่อให้ข้อมูลการใช้จ่าย
ของเงินทดรองจ่ายใน
ระบบERPและจาํนวนเงิน
ในบัญชีเงินรองจ่าย
ตรงกัน 
6. ทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามขั้นตอน
และหากพบว่ายังขาด
ประสิทธิภาพให้ปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป 

17 ด้านความเสี่ยง 
อื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัศ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
นโยบายและการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารขาดข้อมูล
สารสนเทศตัดสินใจที่
มีประสิทธิภาพ 

1.ผู้บริหารระบุประเภท
ข้อมูลที่ต้องการในการ
ตัดสินใจ 
2.กําหนดขั้นตอนระบบ
การจัดทําฐานข้อมูล 
3.มอบหมายความ
รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน 
และประสานการทํางาน
ร่วม 
4.พัฒนาศักยภาพ

1. ผู้บริหารระบุข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการใช้ใน
การตัดสินใจ 
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ
และคณะกรรมการฯ 
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์
ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
3. สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละงานทราบและ
ดําเนินการติดตามข้อมูล 

ผู้บริหารขาดข้อมูล
สารสนเทศตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. สอบถาม
ผู้บริหารแต่ละงาน
ในความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศใน
การตัดสินใจ 
2. สร้างความเขา้ใจ
ร่วมกันกับบุคลากร
ที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลแต่
ละงาน 

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

บุคลากรให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบติดตามและ
ประเมินผลตามข้อ 3 ทุก
ไตรมาส 

3. ศึกษาฐานข้อมูล
ที่มีอยู่ในระบบของ
มหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลสารสนเทศที่
ผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจ 

18 ด้านความเสี่ยง 
ด้านการดําเนินงาน 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
อื่นๆ ด้านการดําเนินงาน 

มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย 

1.แต่งตั้งคณะทํางาน/
คณะกรรมการป้องกัน
อัคคีภัย 
2.ติดต่อประสานงานให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ไฟฟ้ามาสํารวจ (การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของ
สายไฟฟ้า และ
ฉนวนไฟฟ้า 
3.จัดทําฐานข้อมูลและ
ตรวจสอบประวัติการ
บํารุงรักษาของระบบ
เตือนอัคคีภัย คืออุปกรณ์
ตรวจจับความร้อน ได้แก่
ความร้อน Heat 
Detector และ อุปกรณ์
ตรวจจับควันไฟ Smoke 

ไม่ได้จัดโครงการอบรม
อัคคีภัย และจัดทํา
แผนการเคลื่อนย้ายเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

1.ติดตามรายงาน
ผลประเมินระบบ
ไฟฟ้าที่ชํารุดจาก 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สํานักงาน
เขตจังหวัดอยุธยา 
ตรวจพบหม้อแปลง
ไฟฟ้ามีสายกาว
หลุด 1 สาย และ
เสนอแนะให้มีการ
ซ่อมบํารุงรักษา
หม้อแปลงและตู้
คอนเทนเนอร์ 
2..จัดหา
งบประมาณในการ
ซ่อมบํารุงหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่
เสีย โดยคํานึงถึง

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 
-ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณบดี 
-จนท.งานอาคารและ
สถานที่ 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

Detector และอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ 
4.จัดทําแผนงบประมาณ
ในการซ่อมบํารุงหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสีย โดย
คํานึงถึงความสําคัญ
เร่งด่วน 
5. ติดต่อประสานงาน
บริษัทประกันอัคคีภัยเพื่อ
ประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ทําประกันอัคคีภัยอาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
จัดตั้งงบประมาณในปี 
2563 
6. จัดฝึกอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยให้กับ
บุคลากรและกําหนดให้
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
การซ้อมจําลองเหตุการณ์
การป้องกันอัคคีไฟ 
7.จัดทําแผนการดูแล
รักษา/เคลื่อนย้าย
ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง 
และกําหนดผู้รับผิดชอบ
ในการเคลื่อนย้าย

ความสําคัญเร่งด่วน 
ใช้งบประมาณ 
2562 หากไม่
เพียงพอ วางแผน
ไปจัดตั้ง
งบประมาณ 2563 
3. พิจารณาความ
จําเป็นในการทํา
ประกันอัคคีภัย
อาคารคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
เพื่อจัดตั้ง
งบประมาณในปี 
2563 



 

ลําดับ
ที่ 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ราคา
แพงเมื่อเกิดอัคคีภัย 
8.ประเมินและสรุปผล
ความสําเร็จของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 

 
   
ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

เมื่อวันที่  27 เดือนกันยายน  2562 ครั้งที่ 8/2562  วาระที่ 3.3.6  

 

 
ลงชื่อ............................................................................    

               (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี) 
                                                                                        ตําแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รักษาการแทน  
                                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

                              วันที่ 27 กันยายน 2562 
 

 
 


