
โอกาส
ท่ี

เกิดข้ึน
 (1)

ผล
กระ
ทบ
(2)

ระดับ
ความ
เส่ียง 

(1)*(2)

ปรับปรุงการของบประมาณ 
โดยมุ่งเน้นโครงการบูรณา
การท้ังมิติ Agenda Base 
และ Area Base ใน
ปีงบประมาณต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม

ด้านความเส่ียง
  ด้านบริหารยุทธศาสตร์

บรรลุ
ส่วนงานได้ส่งค าของบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์มีจ านวน 18 ส่วน
งาน จากจ านวนส่วนงานท่ีขอ
งบประมาณท้ังส้ิน 35 ส่วนงาน คิด
เป็นร้อยละ 51.43

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือ
สังคมได้ด าเนินการจัดท าค า
ขอต้ังงบประมาณปี 2564 ให้
สอดคล้องกับ Flagship ตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน แต่
จาก (ร่าง) พรบ. งประมาณปี 
2564 มหาวิทยาลัยยังคงไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม

นโยบายของรัฐท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่
มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ

55 25 ด าเนินการช้ีแจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้กับส่วนงานถึง
สาเหตุและแนวทางการ
เขียนของบประมาณของส่วน
งานเพ่ือให้ส่วนงานมีโอกาส
ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวนส่วนงานท่ีปรับ
วิธีการของบประมาณให้
สอดคล้องกับ Flagship 
ตามยุทธศาสตร์ 
ร้อยละ 25

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่การประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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โอกาส
ท่ี

เกิดข้ึน
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ผล
กระ
ทบ
(2)
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ความ
เส่ียง 

(1)*(2)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่การประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้านความเส่ียง
  กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

การไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับการเบิก
จ่ายเงินและพัสดุอย่าง
เคร่งครัดจนเป็นเหตุให้มี
เร่ืองร้องเรียนและคดี
ความด้านการเงินและ
พัสดุหลายส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย

5 3 15 1. อบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การเงินและพัสดุและโทษ
ของการทุจริต
2. ส่ือสารท าความเข้าใจกับ
ผู้บริหารส่วนงานให้เกิด
ความตระหนักในเร่ือง
การเงินและพัสดุ
3. จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองการก ากับดูแล
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี
การเงินและพัสดุ

จ านวนร้อยละของเร่ือง
ร้องเรียน/คดีความด้าน
การเงินและพัสดุลดลง
จากปีก่อน 50 %

บรรลุ
เน่ืองจากจ านวนเร่ืองร้องเรียน/คดี
ความด้านการเงินและพัสดุ ในปี
พ.ศ. 2563 ลดลงเป็นจ านวน 75%

- - รองอธิการบดีฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน และ
รองอธิการบดีฝ่ายวินัย
และกฎหมาย

ฝ่ายวินัยและกฎหมาย
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ความ
เส่ียง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ี
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หรือภารกิจตาม
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การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้านความเส่ียง
  ด้านบริหารจัดการ/
การด าเนินงาน

การพัฒนาคุณภาพนิสิตใน
ยุค Disruptive 
Technology

4 3 12 1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เป็นมาตรฐานระดับสากล
ด้วยเกณฑ์UKPSF และให้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรในยุค Disruptive 
Technology

อาจารย์มีทักษะพ้ืนฐาน
ท่ีครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนในยุค 
Disruptive 
Technology 
ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัย

บรรลุ
1. มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมการ
พัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ UKPSF 
    รุ่นท่ี 2 จัดอบรมระหว่างวันท่ี 
23-25 ธันวาคม 2562 โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 86 คน      
  รุ่นท่ี 3 จัดอบรมวันท่ี 13 มีนาคม
2563 ณ มศว องครักษ์ และ วันท่ี 
16 มีนาคม 2563 ณ มศว ประสาน
มิตรโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
151 คน
2. มีอาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสอน
จ านวน 68 คน
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือ COVID-19 มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ทุกหลักสูตร ทุกระดับ
การศึกษาจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัย
ได้จัด โครงการอบรม SWU-BEST: 
Effective Online Teaching

- - รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
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โอกาส
ท่ี

เกิดข้ึน
 (1)

ผล
กระ
ทบ
(2)

ระดับ
ความ
เส่ียง 

(1)*(2)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่การประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทางออนไลน์ผ่าน Application มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ โดยมีเน้ือหาเร่ิมต้ังแต่
หลักการพ้ืนฐาน เช่น หลักการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
การออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ การผลิตส่ือการ
เรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ในสภาพแวดล้อมการสอนออนไลน์
 หรือการผลิตการ์ตูนแอนิเมช่ัน 
ปัจจุบันได้เปิดอบรมให้อาจารย์แล้ว
2 รุ่น 
      รุ่นท่ี 1 อบรมระหว่างวันท่ี 16
กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 มี
อาจารย์ท่ีผ่านการอบรมและได้รับ
ใบประกาศนียบัตร จ านวน 990 คน 

- -
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โอกาส
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 (1)
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กระ
ทบ
(2)

ระดับ
ความ
เส่ียง 

(1)*(2)
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ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่การประเมินผลการควบคุมภายใน
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การประเมินความเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

     รุ่นท่ี 2 อบรมระหว่างวันท่ี 16 
กันยายน – 31 ตุลาคม 2563
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)
     ท้ังน้ี มีเป้าหมายให้อาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยทุกคนเข้า
ร่วมอบรมโครงการดังกล่าวเพ่ือให้
อาจารย์มีทักษะการสอนด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

- -

ร้อยละของนิสิตท่ีได้
งานท า >ร้อยละ 85 
ของนิสิตปริญญาตรีท่ีจบ
การศึกษาในปีท่ีประเมิน

บรรลุ
ร้อยละของนิสิตท่ีได้งานท า 
ร้อยละ 90.89 ของนิสิตปริญญาตรี
ท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน

2. จัดระบบเพ่ิมพูนทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

1. มีทักษะภาษาอังกฤษ
ท่ีเพียงพอต่อการท างาน
ในยุค Disruptive 
Technoloty > ร้อยละ 
95 ของนิสิตปริญญาตรี
ท่ีจบการศึกษาในปีท่ี
ประเมิน

ไม่บรรลุ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอต่อการ
ท างานในยุค Disruptive 
Technology มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดท าประกาศเร่ืองการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรี

เน่ืองจากประกาศฯ ดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้เกณฑ์น้ีกับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ต้ังแต่รหัส 
61 เป็นต้นไป ซ่ึงปัจจุบันนิสิต
ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน  ปีท่ี 3 
จึงยังไม่มีจ านวนนิสิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาในปี
ท่ีประเมิน 
  

ผลักดันให้ทุกหน่วยงานท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนจัด
กิจกรรมท่ีมีการพัฒนา 
เพ่ิมพูน ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต 
เพ่ือให้นิสิตมีทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีเพียงต่อต่อ
การท างานในยุค 
Disruptive Technology
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หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิต
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลและ
ก้าวทันโลกรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลบังคับใช้
เกณฑ์น้ีกับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ต้ังแต่รหัส 61 เป็นต้นไป

- -
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โอกาส
ท่ี

เกิดข้ึน
 (1)

ผล
กระ
ทบ
(2)

ระดับ
ความ
เส่ียง 

(1)*(2)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่การประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2. นิสิตได้รางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติโดย
ใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
5 รางวัล ของนิสิต
ท้ังหมดในมหาวิทยาลัย

บรรลุ
นิสิตได้รับรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติ โดยใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ จ านวน 11 รางวัล 
ของนิสิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
1. คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัล
จ านวน 9 รางวัล
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับ
รางวัลจ านวน 1 รางวัล
3. วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษา

- -

3. หน่วยงานท่ีมีการส่ง
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับชาติ/นานาชาติโดย
ใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
100 ของหน่วยงานการ
เรียนการสอน

บรรลุ
    มีการส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับชาติ/นานาชาติ โดยใช้ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ จ านวน 83 คน 
จาก 4 หน่วยงาน 
    โดยนิสิตท้ังหมดได้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ตามวันเวลาครบทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
การเรียนการสอนท่ีการส่งนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

(KRI)
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้านความเส่ียง
  ด้านการด าเนินการ

โอกาสท่ีนิสิตและบุคลากร
ของ มศว ติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID- 19)

3 5 15 การให้ความรู้ความเข้าใจ
ผ่านส่ือ

นิสิตและบุคลากรของ 
มศว ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COVID 19)  เป็น 0 
(ศูนย์)

บรรลุ
ได้ประชาสัมพันธ์แล้ว ไม่มีผู้ติดเช้ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้
การเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางดังน้ี
1. https://covid19.swu.ac.th/
2. https://www.facebook.
   com/prswu/

- ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์กรยังคงประชาสัมพันธ์ 
รักษาระยะห่าง ตามปกติ 
เน่ืองจากยังไม่มีวัคซีนท่ีรักษา

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์กร

1. ก าหนดมาตราการ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
และมาตรการในการคัด
กรองตามมาตรฐานของกรม
อนามัยภายในมหาวิทยาลัย
2. ตรวจและติดตามการ
ด าเนินงานมาตราการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ภายในมหาวิทยาลัย 
3. จัดท าแผนตรวจประเมิน
การป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 และมาตรการ

บรรลุ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจและ
ติดตามการด าเนินงานตาม
มาตราการเตรียมความพร้อมก่อน
ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ไม่พบนิสิตและบุคลากรของ 
มศว ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID 
19)

- รองอธิการบดีฝ่าย
องครักษ์และพัฒนา
กายภาพ

ความเส่ียงเพ่ิมเติมระหว่งปีงบประมาณ
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