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ค ำน ำ 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการ

วางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 

ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างตน้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มกีารบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

                                                              (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ผังนิรันดร์) 

(ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ

คณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์

ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงาน”ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห ์

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง” และตามระเบียบ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ข้อ 5 และ ขอ้ 6 ก าหนดให้หน่วยงานน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้

เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบนั้น 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จงึได้มกีารจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  มี

ระบบในการตดิตามตรวจสอบผลการด าเนนิการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่

ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

และสามารถหาวธิีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหาร

ความเสี่ยง 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 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

ข 
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สารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผล

การประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 5 ความเสี่ยง และ  5) 

ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี ้

ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  

1.1 การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกมีผล

ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง (เดิม 60 

) 

1. มกีารมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 

2. มีการหารอืหรอืก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ

ยุทธศาสตรร์่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. มกีารก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อ

มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

2.1การด าเนินโครงการล่าช้า/

ล้มเหลว 

ยังไม่ม ี

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร

สถำนที่) 

3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 

(เดิม 60 ) 

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับของ

หนว่ยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของวิทยาลัย (เดิม 

60 ) 

1. ปฏิรูป กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหส้อดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก 

2. จัดประชุมให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

ให้กับบุคลากร 

3. ประชาสัมพันธ์ใหห้นว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ที่มกีาร

ข 
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ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

เปลี่ยนแปลง 

4. ให้ค าปรึกษา ตคีวาม วนิิจฉัย ขอ้กฎหมายในด้านต่างๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.ด้ำนกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.1 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป

ตามระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

ยังไม่ม ี

 

แผนกำรควบคุมภำยใน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุม

มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการ

ปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน  รายละเอียดดังนี ้

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

กำรควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตาม

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

2 งานบริการศูนย์เรยีนรู้สู่

ชุมชน 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รูจ้ักของสังคม 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย

ให้มคีวามเช่ียวชาญในการเขียน

ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์มี

การตพีิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

ข 
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งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

กำรควบคุม 

5 งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษา

และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี

ทัศนคต ิค่านิยม ความมสีุนทรีย์ และ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรอง

จากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

7 งานรับนักศกึษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้

เป็นไปตามระบบ Clearing house และ

แผนการรับนักศกึษาที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

 

5 

8 งานจัดท าแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตาม

โครงสรา้งหลักสูตรและขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

การจัดการศกึษา 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

9  งานจัดการเรียนการ

สอน 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

8 

10  งานส่งเสริมกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

9 

ข 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

กำรควบคุม 

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ (5 ด้าน) และ

การประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อ

จัดจา้ง 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซือ้จัด

จา้งเป็นไปตามระเบียบและตรงความ

ต้องการ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพ้ร้อม

ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

13 งานจ าหน่ายพัสดุ เพื่อจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

11 

14 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจา่ยถูกต้องตามระเบียบ

การเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ด้ำน  

-กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

-กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

 

6 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

 

6 

16 งานธุรการและสาร เพื่อให้การออกเลขรับ-สง่เอกสาร  การ 6 

ข 



แผนบรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  
 

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

กำรควบคุม 

บรรณ ร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสาร

บรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรง

ตามสมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหน่งงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

5 

20 งานประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การประเมนิการปฏิบัติงานเป็น

ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

21 งานจัดท าค าขอตั้ง

งบประมาณ 

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการบริหาร

จัดการหน่วยงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

6 

 

22 งานจัดท าแผน เพื่อให้หนว่ยงานมทีิศทางองค์กรที่ 7 

ข 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

กำรควบคุม 

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

 

23 งานรายงานผลการใช้

จา่ยงบประมาณและผล

การด าเนินงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการด าเนินงานมี

ความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

หนว่ยงานจัดการศกึษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของหนว่ยงานสอดคล้องตาม

เกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฏหมำยและระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

 

4 

25 งานติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

เพือ่ให้การตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมปีระสิทธิภาพและมีผล

การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนินงำน (O) 

10 

 
 

 

  

ข 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   

 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 

สารบัญ ค 

บทที่ 1 บทน า 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 

 1.2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 2 

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 2 

 1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 2 

 1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 2 

 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 3 

 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 3 

 1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 3 

 1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 3 

 1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 3 

 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 4 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 4 

 1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 5 

 1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศกึษา 6 

 1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 7 

 1.3.5 ข้อมูลการท างานตรงสาขาของบัณฑติ 7 

 1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย 8 

 1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 9 

 1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 9 

 1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา 11 

  

  

 

 

 

ค 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   

 

 สารบัญ  

  หน้า 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 13 

 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 13 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และคา่เป้าหมายของแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

13 

 2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

14 

 2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

19 

บทที่ 3 แผนการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 37 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก 1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

 

 ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ที่

ใช้ในการประเมนิความเสี่ยง (FM-RM 01) 

 

 ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

บทที่ 1  

บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

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

บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร

ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น

แนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มาตรา 12 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น

ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และ

มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ 

ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ามาตรฐาน

การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ

ประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มอืการการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัว

บ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
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วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

1.2 ข้อมูลพื้นฐำนวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมองคก์ร เพื่อมุ่งสู่

การเป็นองค์กรนวัตกรรมช้ันน า 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความตอ้งการของสังคม 

2. วจิัยและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร เพื่อการพัฒนา

สังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร 

จัดการและนวัตกรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 4. พัฒนาองค์ความรูสู้่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 5. สรา้งรายได้จากนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมองค์กร 

1.2.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค 

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมีความสุข 

 2. ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  สังคม  และประชาคมอาเซียน

อย่างมคีุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผูป้ระกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางหรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

 3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ ขอ้มูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู ้สูก่ารพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทย 

 5. สรา้งเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

 6. สรา้งนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร 

1.2.4 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนมนุษย์ 

 2. ทรัพยากร 

 3. เครื่องมอืทางการบริหารจัดการ 

 4. เครือข่าย 
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1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1. มคีวามพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม ่และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 2. ยึดหมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ระบบธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธาและผูกพันต่อองค์กร 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

1. มกีารพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ 

 3. มกีารสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

1.2.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์(WISDOM & CREATIVITY) 

 2. สง่มอบบริการที่ดี (EXCELLENCE SERVICES) 

 3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS IMPROVEMENT) 

 4. ความเป็นมอือาชีพ (PROFESSIONAL STAFF)   
 

1.2.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ  

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 

หลักสูตรปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ    

           - สาขาวิชานวตักรรมการจดัการ 1 1 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

          - สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - 1 1 

หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    

          - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           1 1  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   1 

          - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - 1 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

          - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ   1 

หลักสูตรปริญญาตร ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ      

          - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 

          - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ 

1 1 1 

          - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละองคก์าร 1 1 1 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   1 

          - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 

1 1 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

          - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 7 9 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอนย้ายหลักสูตรจากบัณฑิต เปดิ 2/2560 

โอนย้ายหลกัสตูร

ไปคณะ 
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษำ 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ปรญิญาเอก 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

         

- สาขาวิชานวตักรรม

การจัดการ 

- 19 19 - 19 19 - 33 33 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 

         

- สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง                          

- - - - 6 6 - 40 40 

ปรญิญาโท 

    หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

         

      - สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์                           

- 80 80 - 93 93    

    หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต 

         

    - สาขาวิชาวิชาการเมือง

การปกครอง 

- - - - 39 39 - 81 81 

ปรญิญาตร ี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต   

         

    - สาขาวิชาการจัดการ

คุณภาพ 

269 49 318 292 39 331 248 57 305 

    - สาขาวิชาการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

201 - 201 188 - 188 176 - 176 

    - สาขาวิชาการจัดการทุน

มนุษย์และองค์การ 

62 - 62 132 - 132 255 - 255 

   หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

         

   - สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตลาด 

164 - 164 175 - 175 199 - 199 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต          

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 336 523 859 588 673 1,261 679 969 1,648 

รวมทั้งสิ้น 1,031 671 1,703 1,375 869 2.244 1,557 1,026 2,583 

 

 

โอนย้ายหลกัสตูรไปคณะ 
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ปรญิญาเอก 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

         

- สาขาวิชานวตักรรม

การจัดการ 

- 5 5 - 4 4    

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 

         

- สาขาวิชาการเมือง

การปกครอง                          

- - - - - -    

ปรญิญาโท 

    หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

         

      - สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์                           

- 19 19 - 14 14    

    หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต 

         

    - สาขาวิชาวิชาการเมือง

การปกครอง 

- - - - - -    

ปรญิญาตร ี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต   

         

    - สาขาวิชาการจัดการ

คุณภาพ 

63 41 104 63 17 80 75   

    - สาขาวิชาการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

58 - 58 75 - 75 78   

    - สาขาวิชาการจัดการ

ทุนมนุษย์และองคก์าร 

- - - - - - -   

   หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

         

   - สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตลาด 

- - - - - - 41   

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต          

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ - - - - - - -   

รวมทั้งสิ้น 121 65 186 138 35 173 194   
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1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามการมีงานท า 309 148 163 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. 75.40 64.52 84.02 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.47 4.23 4.52 

 

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 
จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ปรญิญาเอก 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ       

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 1 1 13  5  

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต       

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                              5  

ปรญิญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           3 5 -    

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต       

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - - 13  5  

ปรญิญาตร ี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ         

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4 3 4  4  

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  เพื่อ

ธุรกิจ 

2 1 7  7  

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละองคก์าร 5 2 7  7  

   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 

3 3 10  10  

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 1 7  7  

รวมทั้งสิ้น 20 16 74    
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
 

1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ

2558 

ปีงบประมาณ

2559 

ปีงบประมาณ

2560 

ปรญิญาเอก    

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ    

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 1 - 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - - 2 

ปรญิญาโท    

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           4 - 4 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - 2 2 

ปรญิญาตร ี    

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ      

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4 4 5 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 4 5 4 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละองคก์าร 2 4 4 

   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การตลาด 

7 4 4 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 6 6 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - 3 - 

รวมทั้งสิ้น 24 28 30 

***หมายเหตุ ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ชุดเดียว 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
 

1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

หนว่ยงาน 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2558 2559 2560 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 5 2 2 

รวมท้ังสิ้น 5 2 2 
 

1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร 

   สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 

2558 2559 2560 

ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม 

วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

1 11 6 18 3 14 5 22 2 15 7 24 

รวมท้ังสิ้น 1 11 6 18 3 14 5 22  2 15 7 24 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 16 สิงหาคม 2560 

สายวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

อ. ผศ. รศ ศ. รวม อ. ผศ. รศ ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญำเอก 

โครงกำร

ปรัชญำ

ดุษฎี

บัณฑิต 

               

สาขาวิชา

นวัตกรรม

การ

จัดการ 

3 - - - 3 3 - - - 3 6 2 - - 8 

หลักสูตร

รัฐศำสตร

ดุษฎี

บัณฑิต 

               

สาขา

การเมือง

การ

ปกครอง 

               

 

เปิดใหม ่1/2559 

เปิดใหม ่1/2559 (อาจารย์ชดุเดียวกบัรัฐศาสตรมหาบณัฑิต) 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

อ

. 

ผศ. รศ ศ. รวม อ. ผศ. รศ ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญำโท 

หลักสูตรรัฐ

ประศำสนศ

ำสตร

มหำบัณฑิต 

               

สาขารัฐ

ประศาสน

ศาสตร ์ 

2 - - - 2 4 - - - 4      

หลักสูตร

รัฐศำสตร

มหำบัณฑิต 

               

สาขา

การเมือง

การ

ปกครอง 

     3 - 2 1 6 4 - 1 1 6 

หลักสูตร

บริหำรธุรกิ

จ

มหำบัณฑิต 

               

สาขาวิชา

การจัดการ

ฟุตบอล

อาชีพ 

          4 - 1 - 5 

ปริญญำตรี 

หลักสูตร

บริหำรธุรกิ

จบัณฑิต 

               

สาขาวิชา

การจัดการ

คุณภาพ 

5 - - - 5 4 1 - - 5 7 2 - - 9 

สาขาวิชา

การจัดการ

ระบบ

สารสนเทศ

เพื่อธุรกิจ 

5 - 

 

- - 5 5 - 

 

- - 5 5 - - - 5 

สาขาวิชา

การจัดการ

ทุนมนุษย์ 

 

3 1 - - 4 4 1 - - 5 5 1 - - 6 

โอนย้ายหลกัสตูรไปคณะ 

โอนย้ายหลกัสตูรจากบณัฑิต เปิด 2/2560 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
 

 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

อ

. 

ผศ. รศ ศ. รวม อ. ผศ. รศ ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

ปริญญำตรี 

หลักสูตร

วทิยำศำสต

ร์บัณฑิต 

               

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสารเพื่อ

การตลาด 

4 1 - - 5 4 1 - - 5 5 - - - 5 

หลักสูตร

รัฐศำสตร

บัณฑิต 

               

สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 

5 - - - 5 6 - - - 6 10 - - - 10 

ส่วนกลำง

วทิยำลัย 

- - - - - 1 1 - - 2 2 2 - - 4 

รวมทั้งสิ้น 2

7 

2 - - 29 34 4 2 1 41 48 7 2 1 58 

 

1.3.9 ข้อมูลผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 มีผล

การด าเนินงานอยู่ในระดับดีรายละเอียด ดังนี้ 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ ผลกำรประเมนิ 

0.01–1.50 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 

1.2 , 1.3 , 

1.4 

(1.98) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.41) 3.46 ระดับพอใช ้

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมำก 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
 

 

องค ์

ประกอบ

ที่ 

คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ ผลกำรประเมนิ 

0.01–1.50 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ ำนวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดีมำก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดีมำก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 ระดับดีมำก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลีย่ 2.74 5.00 4.20 4.18 ระดับดี 

ผลกำรประเมนิ 
ระดับ

พอใช ้

ระดับดี

มำก 
ระดับด ี  
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 

ก าหนดให้สว่นราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอ้มประเมินผลการควบคุมภายใน 

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ

ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการจึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทุกระดับต้องตระหนัก ให้

ความส าคัญและมสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็น

ภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการ

อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ และคา่เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้บุคลากรของ 

หน่วยงานสามารถหา

วิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่

ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับ

ความ เสี่ ย ง เที ยบกั บ

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด

ที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2 . 1  เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ดความ

มั่นใจว่าการด าเนินงาน

จะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของ

งานที่ด าเนินการควบคุม

ภายในตามงานมาตรฐาน

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทิน

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

1) ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอ

บ 

ผลลพัธ์/ผลผลิต 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

1 เข้า ร่วมการประชุมสร้างความรู้

ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

24 ก.ค.60 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มคีวามรู้ความเข้าใจการ

บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ ส.ค.60 ฝ่าย ค าสั่งแตง่ตัง้
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอ

บ 

ผลลพัธ์/ผลผลิต 

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

4 เ ส น อแ ผนบ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 ท่ีผ่านความ

เห็นชอบ 

5 จั ด ส่ ง แผ นบ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ี

ได้ รับความ เห็นชอบให้กั บกอง

นโยบายและแผน 

29 ก.ย.60 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

จัดส่งแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ให้กับกองนโยบายและ

แผนตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ประชาคมได้รับรู้แผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยทุธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

7 ด าเนนิการตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผลการด าเนนิการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ความก้าวหนา้ของการ

ด าเนนิการตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2561 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอ

บ 

ผลลพัธ์/ผลผลิต 

 - รอบ  9 เดอืน ม.ิย.61   

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61 

9 

  

  

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

เพื่อทราบ 

  ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ผู้บริหารรับทราบรายงาน

ผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2561 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.61 

10 

  

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

  ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

จัดส่งรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2561 ทันตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.60 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.61 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.61 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.61   

11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ป ร ะ จ า ปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ              

ก.ย.61 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

มตท่ีิประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หนว่ยงานหรือผู้บริหาร

สูงสุดของหนว่ยงาน 

12 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน

บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  

ก.ย.61 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

(ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้

ก.ย.61 ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

ประชาคมรับทราบ

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนบริหารความ
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

ล าดับ กจิกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอ

บ 

ผลลพัธ์/ผลผลิต 

ประชาคมทราบ คุณภาพ เสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2) ปฏิทินการด าเนินงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ ย ง แล ะควบคุ ม ภาย ใน  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ส.ค.60 แนวทางการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จดัท าแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน 

ส.ค.60 แผนก า รค วบ คุ มภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ

คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาเหน็ชอบ 

ก.ย.60 แผนก า รค วบคุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561 ได้รับความ

เห็นชอบ 

5. จดัส่งแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่

ได้รับความเหน็ชอบให้กับกองนโยบาย

และแผน (ผนวกเข้าในเล่มแผนบรหิาร

ความเสี่ยง) 

ก.ย.60 แผนก า รค วบคุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยงานให้ผู้เก่ียวข้องน าไปสู่

การปฏิบัต ิ

 

ต.ค.60 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือ

รับรู้แผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. ด าเนินการตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน   ผลความก้าวหน้าของการด านินงานตาม

แผนก า รค วบคุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 23 มี.ค.61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ  

ปย.2 

 

21 ก.ย.61 งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 

เดือน 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (รอบ 6 เดือน) ตอ่คณะกรมการ

บรหิารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสดุ

ของหน่วยงานเพื่อทราบ 

27 มี.ค.61 คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 

เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุม

ภายใน ใหก้องนโยบายและแผน 

 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ  6  แล ะ  1 2  เ ดื อ น  ไ ด้ ทั น ต าม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   30 มี.ค.61 

- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.

2   

28 ก.ย.61 

11. รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) ตอ่

คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ

พิจารณา ให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

25 ก.ย.61 มติการพิจารณารายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ .ศ .  2 56 1  ( รอบ  1 2  เ ดื อ น )  ขอ ง

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

12. น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง

แผนการควบคุมภายในในปีถัดไป 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ย.61 แผนก า รค วบคุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประชาคม

ทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการด าเนินงานตาม

แผนก า รค วบคุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความ

เสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใชใ้นการจดัการแตล่ะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใชจ้ัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ให้น า แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์

ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตาม

โครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้ง

ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวเิคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของ

บุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน 

เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์

ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วน

ร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการ

ไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศกึษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  

    ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ด้านการเงนิ งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่

ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณา

ปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมา

เป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ

การมสี่วนรว่ม 

    4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

    4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอ

ภาค     

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ

เสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ
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ผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะ

เหมาะกับหนว่ยงานที่มขี้อมูลตัวเลข หรอืจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับ

หน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้

ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่ งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความ

รุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมีเกณฑ์ในการ

ให้คะแนนผลกระทบเป็นดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนด

ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง(เดิม 60 ) 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดือน 

 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดอืน 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย

ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดือน 

 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย

ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย

ละ 90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ป ี

 

นอ้ยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิ บั ติ ร า ชก า รบรรลุ

มากกวา่หรอืเท่ากับร้อยละ 95 

นอ้ยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง 2.1 การด าเนนิโครงการลา่ชา้/ลม้เหลว 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดั

บ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นไม่มี

การอนุมัติโครงการและจัด

กิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา

ท่ีก าหนดและเบิกจ่ายไม่ 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 60 

สูงมาก 5 

ทันเวลาและการสรุปเล่ม

รายงานโครงการลา่ชา้ 

     

มี โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้ นจัด

กิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา

ท่ีก าหนดและเ บิกจ่ ายไม่

ทันเวลาและการสรุปเล่ม

รายงานโครงการลา่ชา้ 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย

ละ 70 

สูง 4 

มี โ อ ก า ส ท่ี อ า จ เ กิ ด ขึ้ น

เบิกจ่ายไม่ทันเวลาและการ

สรุปเล่มรายงานโครงการ

ล่าช้า 

ปานกลาง 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย

ละ 80 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นการ

สรุปเล่มรายงานโครงการ

ล่าช้า 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อย

ละ 90 

น้อย 2 
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   3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่)  

ความเสี่ยง 3.1 การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย (เดิม 60 ) 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดั

บ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน 

6 เดอืน 

สูงมาก 5 มผีู้ทุพพลภาพหรือเสียชวีติ

หรือมูลค่าความเสียหายเกิน

กว่า 500,001 บาท 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ปี 

สูง 4 มกีารบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ี

รุนแรง  หรือความเสียหาย 

100,001 – 500,000 บาท 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ป ี6 เดือน 

ปานกลาง 3 มกีารบาดเจ็บระดับปฐม

พยาบาล หรือความเสียหาย 

50,001 – 100,000 บาท 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 2 ปี 

น้อย 2 ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือความ

เสียหาย 5,001 - 50,000 

บาท 

น้อย 2 

มโีอกาสท่ีอาจเกดิขึน้

มากกวา่ 2 ป ี

น้อยมาก 1 ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือมูลค่า

ความเสียหายไม่เกิน 5,000 

บาท 

น้อยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกมี

ผลตอ่การปฏิบัติงานของวิทยาลัย  (เดิม 60 ) 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดั

บ 

ค าอธบิาย โอกาส

ที่จะเกดิ 

ระดับ 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายใน รอบ 

1 เดอืน 

สูงมาก 5 เกิดความลา่ชา้ในการสง่มอบ

งานให้กับหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายใน รอบ 

3 เดอืน 

สูง 4 เกิดความลา่ชา้ต่อการปฏบัิตงิาน

ของวิทยาลยั 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายใน รอบ 

6 เดอืน 

ปานกลาง 3 เกิดความลา่ชา้ต่อการปฏบัิตงิาน

ระหว่างฝ่าย 

ภายในวทิยาลัย 

ปาน

กลาง 

3 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายใน รอบ 

9 เดอืน 

น้อย 2 เกิดความลา่ชา้ต่อการปฏบัิตงิาน

ภายในวทิยาลัย 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้นภายใน รอบ 

12 เดอืน 

น้อยมาก 1 เกิดความลา่ชา้ต่อการปฏบัิตงิาน

ภายในสว่นงาน 

น้อยมาก 1 
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5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยง 5.1 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธบิาย โอกาส

ที่จะ

เกิด 

ระดับ ค าอธบิาย โอกาส

ที่จะเกดิ 

ระดับ 

มโีอกาสเกิดขึ้นจากการจัดซือ้จดัหา

จัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรี 4 ครัง้ 

สูงมาก 5 เ กิ ด ก า ร สู ญ เ สี ย

งบประมาณมากท่ีสุด 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกิดขึ้นจากการจัดซือ้จดัหา

จัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรี 3 ครัง้ 

สูง 4 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณมาก 

สูง 4 

มโีอกาสเกิดขึ้นจากการจัดซือ้จดัหา

จัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรี 2 ครัง้ 

ปาน

กลาง 

3 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณปานกลาง 

ปาน

กลาง 

3 

มโีอกาสเกิดขึ้นจากการจัดซือ้จดัหา

จัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรี 1 ครัง้ 

น้อย 2 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณน้อยท่ีสุด 

น้อย 2 

มโีอกาสเกิดขึ้นมกีารจัดซือ้จัดหาจัด

จ้างเป็นไปตามระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

น้อย

มาก 

1 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณน้อยท่ีสุด 

นอ้ยมาก 1 
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3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และนอ้ยมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

2.2 การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัย

เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมิน

ระดับความรุนแรงหรอืมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่

แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้

หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน 

หรอืเวลาที่มจี ากัด โดยอาศัยเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่

จะเกิดนัน้มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือ

หนว่ยงานวา่มีระดับความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์

ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า

ก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละ

สาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตาม

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 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 
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ตารางการประเมนิความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้

จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk 

Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรง

ของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk 

Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ตอ้งรบีด าเนินการก าจัดความ

เสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไม่ต้องท 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 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอ้ย 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้

หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผูร้ับผิดชอบ แตอ่ย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ

ผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับ

ได้ภายใต้การควบคุมที่มอียู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนนิการใดๆ เชน่ กรณีที่มคีวามเสี่ยงในระดับ

ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่

ด าเนนิการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรอืควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การ

ปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลด

ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ

และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความ

เสี่ยงในกลุ่มนี ้เชน่ การหยุดด าเนนิงานหรอืกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้าง

บุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษา

ความปลอดภัย เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึง

ด าเนนิการก าหนดกิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับ

ที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยัง

ต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่

เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทาง

การสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของ

หน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต 

หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่า

แต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  

และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอ

เหมาะสมมปีระสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้น 
 

 

29 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
 
 

บทที่ 3  

แผนการบริหารความเส่ียงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสีย่ง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

งาน จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

2561 

วัตถุประสงค ์เพื่อให ้

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการมี

ทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

1.1 การเปลี่ยน 

แปลงของสภาพ 

แวดลอ้ม

ภายนอกมผีลตอ่

การก าหนด

ยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ท่ีไม่

ตอบสนอง(เดิม 

60 ) 

5 5 25 สูงมาก การลด 

ความเสียง 

1. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงตอ่การ

ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

พ.ค.-ม.ิย. 60 ผู้ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

ก.ค. 60 

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน

ร่วมกันในแตล่ะยุทธศาสตร์กับ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

ก.ค. 60 

4. ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ทุก

เดอืน  

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 
 

 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์

งาน จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปงีบประมาณ 

2561 

วัตถุประสงค ์เพื่อให ้

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการมี

ทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

1.1 การเปลี่ยน 

แปลงของสภาพ 

แวดลอ้ม

ภายนอกมผีลตอ่

การก าหนด

ยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์ท่ีไม่

ตอบสนอง(เดิม 

60 ) 

5 5 25 สูงมาก การลด 

ความเสียง 

5. รายงานผลการด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ต่อมหาวทิยาลัยทุก

เดอืนเพื่อพิจารณาและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผล

การปฏบัิตริาชการทุกไตรมาส 

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค., 

ต.ค. 61 

ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

6. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค., 

ต.ค. 6 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 
 

 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสีย่ง 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน 

งาน แผนและ

งบประมาณ 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้

การจัดโครงการ

เป็นไปตามแผนและ

งบประมาณของ

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

2.1 การด าเนนิ

โครงการล่าช้า/

ล้มเหลว 

5 4 20 สูงมาก การลด 

ความเสียง 

1.ไมม่กีารอนุมัตโิครงการ ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2.จัดกิจกรรมไม่ทันตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

3.เบิกจ่ายไม่ทันเวลา ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

4.การสรุปเล่มรายงานโครงการ

ล่าช้า 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 

32 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

งาน อาคาร

สถานท่ี  

วัตถุประสงค ์เพื่อ

ลดความเสียหาย

จากเหตุเพลงิไหม้

ทางด้านร่างกาย

และทรัพย์สนิ 

3.1 การเกิด

เหตุการณ์

อัคคีภัย (เดิม 

60 ) 

5 4 20 สูงมาก การลด 

ความเสียง 

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ต.ค. 60 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้หนว่ยงานภายในวทิยาลัย

ได้รับทราบ 

พ.ย. 60 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

4.ติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

ธ.ค. 60,ม.ีค., 

ม.ิย. ,ก.ย. 61 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถดัไป 

ก.ย. 61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน ธุรการ 

วัตถุประสงค ์เพื่อ

รับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลหรือ

เปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร 

4.1 การ

เปลี่ยนแปลง

กฎหมาย 

ระเบียบ 

ข้อบังคับของ

หนว่ยงาน

ภายนอก 

3 5 15 สูง การลด 

ความเสียง 

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงาน

วเิคราะห์ถงึการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของหนว่ยงาน

ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏบัิตงิานของ

วทิยาลัย 

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการของ

มหาวทิยาลัยให้สอดคลอ้งกับการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงาน

ภายนอก 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผดิชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน ธุรการ 

วัตถุประสงค ์เพื่อ

รับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลหรือ

เปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร 

4.1 การ

เปลี่ยนแปลง

กฎหมาย 

ระเบียบ 

ข้อบังคับของ

หนว่ยงาน

ภายนอก 

3 5 15 สูง การลด 

ความเสียง 

3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ี

เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ 

 

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 
4.ให้ค าปรึกษา ตคีวาม วินจิฉัย ข้อ

กฎหมายในดา้นตา่งๆ เพื่อให้การ

ปฏบัิตริาชการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

5. ดา้นการปฏิบัติงานที่อาจเกดิจากผลประโยชน์ทบัซ้อน 

งาน พัสดุและการ

บริการ  

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดซือ้

จัดหาจัดจา้ง

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

5.1 การจัดหา

พัสดุไม่เป็นไป

ตามระเบียบ

ส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

3 5 15 สูง การลด 

ความเสียง 

1.เตรียมขอ้มูลการจัดซือ้จัดหาจัดจ้าง

ตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี 

 

 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ : 

ฝ่ายบริหาร 
2.ด าเนนิการจัดการจัดซือ้จัดหาจัดจ้าง 

 

3.ติดตามและประเมินผลการจดัการ

จัดซือ้จัดหาจัดจ้าง 

 

4.สรุปผลการการจัดซือ้จัดหาจดัจ้าง

เป็นไปตามระเบียบส านักงาน 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายในวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานบรกิาร

วิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิน่ 

เพื่อให้การบรกิาร

วิชาการตรงตาม

ต้องการของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชนและองคก์ารเปา้หมายการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย 

ก.ค. 60 

  

ฝ่ายวิจัยและ

บรกิาร

วิชาการ 2) ส ารวจความตอ้งการจากกลุ่มชุมชนและองคก์ารเปา้หมาย 

3) น าผลการส ารวจความตอ้งการมาจัดท าแผนการบริการ

วิชาการประจ าปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวชิาการ 

ส.ค. 60 

  

4) จัดท าแผนการบรกิารวิชาการประจ าปีและแผนการใช้ประโยชน์

จากการบริการวชิาการที่ผา่นการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า

คณะ/วิทยาลัย 

5) จัดโครงการบรกิารวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด ก.ย. 60 

6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรกิารวิชาการลงใน

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน 

ต.ค.60-มี.ค.61 

7) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของแผนและตัวชีว้ัดของ

โครงการบรกิารวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ/

วิทยาลยัพิจารณา 

ธ.ค.60, มี.ค.61 

มิ.ย.61 

8) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยมา

พัฒนาและปรับปรุงในการท าแผนบริการวชิาการในปีถัดไป 

ก.ค.-ส.ค.61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2. งานบรกิารศนูย์

เรียนรูสู้่ชุมชน 

เพื่อให้แหล่งเรยีนรูเ้ป็นที่

รูจ้ักของสังคม 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) คัดเลือกองคค์วามรู้ที่จ าเปน็ในแหล่งเรยีนรู้ ต.ค. 60 ฝ่ายวิจัยและ

บรกิาร

วิชาการ 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/้องคค์วามรู้ในแหล่งเรยีนรูชุ้มชน ต.ค. 60 - มี.ค. 61 

  3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรยีนรูต้ามช่องทางตา่งๆ 

4) รายงานผลการด าเนนิงานการให้บริการแหล่งเรยีนรูต้าม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย. 61 

5) น าฐานความรู้/องคค์วามรู้ที่อยู่ในแหลง่เรียนรูเ้ผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส.ค. 61 

3. งานพัฒนา

นักวจิัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และนักวจิยัใหม้ี

ความเชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจยั 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน  

(O) 

1) จัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการวจิัยที่ผา่นการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ก.ย. 60 ฝ่ายวิจัยและ

บรกิาร

วิชาการ 2) จัดโครงการพัฒนานักวจิยัตามระยะเวลาที่ก าหนด ต.ค.60-ก.ย.61 

  3) อาจารย์ประจ าของหน่วยงานที่ผา่นการพัฒนาได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัย 

4) รายงานผลการพัฒนานักวจิัยลงในแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัย

ก าหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย. 61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. งานเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้อาจารยม์ี

การตีพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ตามมาตรฐานที่

ก าหนด 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนนุการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ให้แก่อาจารย ์

ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายวิจัยและ

บรกิาร

วิชาการ 2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการน าเสนอและวารสารระดับชาติ หรือ

นานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพรว่มกับ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) สรุปและรายงายผลการตพีิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยทัง้ภายในและ

ภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัยก าหนดได้

ครบถว้น 

5. งานท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้นักศึกษา

และบุคลากรได้รับการ

พัฒนาใหม้ีทัศนคต ิ

คา่นิยม ความมสีุนทรยี์ 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายใน

หน่วยงาน 

ก.ค. 60  ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

2) ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนและก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผน 

3) จัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่

ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์

ของแผนและตัวชีว้ัดของโครงการ  

4) ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตัวชีว้ัดของโครงการ

ทุกโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ส.ค. 60-ก.ค. 61 
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งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. งานท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้นักศึกษา

และบุคลากรได้รับการ

พัฒนาใหม้ีทัศนคต ิ

คา่นิยม ความมสีุนทรยี์ 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

5) รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏบิัติการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บรหิารหน่วยงานและ

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 คร้ัง 

ม.ค. 61 , ก.ค. 61 ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

6) เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคม

ทราบ 

ส.ค. 60- ก.ค. 61 

7) ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนและตัวชีว้ัดของ

แผนปฏิบัติการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

รายงานต่อผู้บรหิารหน่วยงานและส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ก.ค.-61 

8) น าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือโครงการดา้นการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. งานรับ

นักศึกษา 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษา

เข้าศึกษาต่อให้เป็นไป

ตามระบบ Clearing 

house และแผนการรับ

นักศึกษาที่ก าหนดไว้ 

1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบรกิารการศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเห็นชอบ และเสนอสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลยัอนมุัติ 

มิ.ย.-60 ฝ่ายวิชาการ 

2) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อสง่ให้กองบรกิาร

การศึกษา 

ส.ค.-60 
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งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางตา่งๆ ส.ค.-ธ.ค. 60  

ม.ค.-ก.ค.61 

ฝ่ายวิชาการ 

4) สอบปฏิบตัิหรอืสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑก์ารคัดเลือกของ

มหาวิทยาลยัและจัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบรกิารการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

รอบที ่1 ธ.ค. 60 

รอบที่ 2 เม.ย. 61 

รอบที่ 3 พ.ค. 61 

รอบที่ 4 มิ.ย. 61 

รอบที่ 5 ก.ค. 61 

5) ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทยีบกันแผนรับ

นักศึกษาประจ าป ี

ก.ค.-61 

7. งาน

พัฒนา/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและได้รับการ

รับรองจากส านักงาน

คณะ กรรมการการ

อุดมศึกษา 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง ( C ) 

1) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติเพื่อน ามาใช้ในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค.60-ก.ย. 61 ฝ่ายวิชาการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษห์ลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือ

ระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  

3) จัดวิพากษห์ลักสตูรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ  

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 

5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยัพจิารณา

เห็นชอบ 

6) จัดส่งให้กองบรกิารการศกึษาตรวจสอบรูปแบบหลักสตูรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.  
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งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7. งานพัฒนา/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและได้รับการ

รับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

7) เสนอหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ ต.ค.60-ก.ย. 61 ฝ่ายวิชาการ 

8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

9) จัดท าบันทึกข้อความส่งกองบรกิารการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. 

รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ 

 

 

8. งานจดัท า

แผนการเรยีน

ตลอดหลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียน

เป็นไปตามโครงสรา้ง

หลักสูตรและข้อ บังคับ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทาวา่ด้วยการ

จัดการศึกษา 

การปฏิบัติตาม  

1)  สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่

ก าหนด 

พ.ย.-ธ.ค.60 

 

ฝ่ายวิชาการ 

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสรา้งของหลักสูตรและเงื่อนไข

ของค าอธิบายรายวิชา 

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ า

คณะเห็นชอบ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8. งานจดัท า

แผนการเรยีน

ตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ปฏิบัติตามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ด้รับความเหน็ชอบให้กอง

บรกิารการศึกษาก่อนเปิดภาคเรยีน 

ม.ค.-61 

 

ฝ่ายวิชาการ 

9. งานจดัการ

เรียนการสอน 

เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปดิภาคเรยีน ภาคเรยีนที่ 1 กอ่น 15 

ส.ค. 60 

ภาคเรยีนที่ 2 กอ่น 5 

ม.ค.61 

ฝ่ายวิชาการ 

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน  

3) อาจารยส์อนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่ก าหนด ภาคเรยีนที่ 1  

ส.ค.-ธ.ค. 60 

ภาคเรยีนที่ 2  

ม.ค.-พ.ค. 61 

4) ประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภาคเรยีนที่ 1  

ธ.ค. 60 

ภาคเรยีนที่ 2  

พ.ค. 61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9. งานจดัการ

เรียนการสอน 

เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิน้สดุการเรียนการสอน ภาคเรยีนที ่1 กอ่น 15 

ม.ค. 61 

ภาคเรยีนที่ 2 กอ่น 15 

มิ.ย. 61 

ฝ่ายวิชาการ 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7)  มิ.ย.-61 

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผูส้อนครบทุก

รายวิชา 

ภาคเรยีนที่ 1  

พ.ย. 60 

ภาคเรยีนที่ 2  

มี.ค. 61 

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผูส้อนและเสนอต่อผู้บรหิาร  ภาคเรยีนที ่1  

ธ.ค. 60 

ภาคเรยีนที่ 2  

เม.ย.61 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 10. งานส่งเสรมิ

กจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาต ิ(5 ด้าน) และ

การประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย. 60 ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

2) จัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงคค์รบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มิ.ย.-60 

3) เสนอแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสงูสดุของมหาวทิยาลยั

พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค.-60 

4) จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ส.ค. 60- ก.ค. 61 

5) ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการครบทุกข้อ 

6) น าผลการประเมนิมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป 

7) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนด้านการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหม้หาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 คร้ัง 

รอบที ่1 ม.ค. 61 

รอบที่ 2 มิ.ย. 61 

8) ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

มิ.ย.-61 

 

 

45 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 10. งานส่งเสรมิ

กจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาต ิ(5 ด้าน) และ

การประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

9) น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดา้นการจดั

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาในปถีัดไป 

  ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้น

การจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย. 60 

2) จัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงคค์รบ 5 ด้าน ได้แก ่1) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 5) ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มิ.ย.-60 

11. งานจัดหา

พัสด-ุจัดซื้อจัดจ้าง 

(โดยวธิีตกลงราคา 

เงินนอก

งบประมาณ) 

เพื่อให้การจัดหาพสัด-ุ 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบยีบและตรง

ความต้องการ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง ( C )   

1) ส ารวจพัสดุเปน็ประจ าทุกเดือน ต.ค. 60-ก.ย. 61 

  

  

  

ฝ่ายบรหิาร 

2) เทยีบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จ านวน 2 รา้นคา้ขึน้ไป 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จ านวน 3 คน 

    วงเงินไม่เกนิ 10,000 คกก. จ านวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพสัดใุห้ถูกต้องและตรงตามใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

12. งานควบคุม

พัสด ุ

เพื่อควบคุมและเก็บ

รักษาพัสดุให้พรอ้มใช้

งาน 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสด ุ ต.ค. 60-ก.ย. 61 

  

  

  

  

ฝ่ายบรหิาร 

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวสัดุทุกคร้ัง 

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสดัส่วนพรอ้มใช้งาน 

3) บันทึกการเบกิจา่ยพรอ้มลงชื่อการเบกิจา่ย 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและประจ าปีงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61 

  

  

  

  

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP 

2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ 

3) จัดท าทะเบยีนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 

4) เก็บรักษาครุภัณฑใ์ห้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบยีน 

13. งานจ าหน่าย

พัสด ุ

เพื่อจ าหนา่ยพสัดุที่

เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61 ฝ่ายบรหิาร 

1) ส ารวจครุภัณฑท์ี่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย หมดความ

จ าเป็นในการใช้งาน 

2) รายงานบัญชคีรุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารดุ สูญหาย หมด

ความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อขอจ าหนา่ยให้กับมหาวิทยาลยั 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

13. งานจ าหน่าย

พัสด ุ

เพื่อจ าหนา่ยพสัดุที่

เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

การจ าหน่ายครุภัณฑ ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61 ฝ่ายบรหิาร 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญ

หายและรายงานใหอ้ธิการบดพีิจารณาอนมุัติ 

5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่

เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหายและรายงานใหอ้ธิการบดีพจิารณา

อนุมัต ิ

6) ขออนุมตัิจ าหน่ายตามระเบียบที่ก าหนด (วิธีขายทอดตลาด/

วิธีตกลงราคา) 

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 

8) รายงานการจ าหนา่ยครุภณัฑใ์ห้ส านักงานการตรวจเงนิ

แผ่นดินทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจา่ยออกจากบัญชี 

การจ าหน่ายวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61 

1) ส ารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใช้

งาน 

2) ขออนุมตัิจ าหน่ายตามระเบียบที่ก าหนด (วิธีขายทอดตลาด/

วิธีตกลงราคา) 

3) รายงานการจ าหนา่ยเศษวสัดุให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินทราบ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14. งานเบกิจา่ย เพื่อให้การเบกิจา่ยถูกตอ้ง

ตามระเบยีบการเบกิจา่ย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้ 

วัตถุประสงคด์า้น  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

-การปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบงัคับที่เกี่ยวข้อง 

( C ) 

1) โครงการได้รับอนมุัติจากผูบ้รหิารระดับสงู ต.ค. 60-ก.ย. 61 ฝ่ายบรหิาร 

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถว้น 

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบยีบการ

เบกิจา่ย 

4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ  

5) เสนอผู้บรหิารอนุมตัิการเบิกจ่าย 

6) จัดท าทะเบยีนคุมการเบกิจา่ยตามโครงการ 

15. งาน

ประชาสัมพันธ ์

เพื่อสรา้งภาพลักษณท์ีด่ีของ

หน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับ

หน่วยงาน 

ก.ค.-60 ฝ่ายบรหิาร 

2) จัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่

ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน  ตัวชีว้ัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผนและตัวชีว้ัดของโครงการ รวมทั้งเสนอ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. งาน

ประชาสัมพันธ ์

เพื่อสรา้งภาพลักษณท์ีด่ีของ

หน่วยงาน 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

3) รายงานผลการด าเนินการตามแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

ของหน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลยัทราบทุกไตร

มาส  

ธ.ค. 60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย.61 

ฝ่ายบรหิาร 

4) ส ารวจการรับรูภ้าพลักษณท์ี่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบที ่1 ก.พ. 61 

รอบที่ 2 ส.ค. 61 

5) ประเมินความส าเร็จของแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกของ

หน่วยงานและรายงานตอ่ผู้บรหิารและมหาวิทยาลยัทราบ 

ก.ย.-61 

  

6) น าผลการประเมนิตามแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 

16. งานธุรการและ

สารบรรณ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง

เอกสาร  การรา่ง/พิมพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถว้น 

รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้

เป็นไปตามระเบยีบส านัก

นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงาน

สารบรรณ 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถว้นของเอกสารก่อนออก

เลขรับ-ส่งเอกสารทุกคร้ัง 

ต.ค. 60-ก.ย.61 

  

  

  

  

  

ฝ่ายบริหาร 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3) รา่ง/พิมพ์หนังสอืให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนงัสอื

ราชการ 

4) เสนอหัวหนา้งาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) จัดเก็บหนังสอืราชการเขา้แฟม้แยกตามประเภท 

6) จัดเรียงล าดับตามเลขหนงัสือ (จากน้อยไปหามาก) 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

17. งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเปน็ไป

ตามระเบยีบส านัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสาร

บรรณ (การจัดประชุม)  

วัตถุประสงคด์า้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่า

ด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายบรหิาร 

2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.-60 

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

18. งานสรรหา

บุคลากร 

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร

เป็นไปตามระเบยีบที่ก าหนด 

โปรงใส ่ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงคด์า้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอตัราก าลงัให้เปน็ไปตามกรอบอัตราก าลงัที่มี

อยู ่

ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายบรหิาร 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจขอ้สอบ และสอบ

สัมภาษณใ์ห้กองบรหิารงานบคุคล 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่าง

น้อย 5 วัน 

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างนอ้ย 15 วันท าการ 

5) ส่งผลการสอบ/สอบสมัภาษณ์ให้กองบรหิารงานบุคคล

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

19. งานพัฒนา

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่

ก าหนด/ต าแหน่งงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ส ารวจความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง

จากบุคลากร 

ก.ค.-60 ฝ่ายบรหิาร 

2) น าความตอ้ง/ความจ าเป็นมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

และได้รับการอนุมตัิจากผูบ้รหิารระดับสูง 

ก.ค.-60 

3) ส่งเสรมิให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตาม

แผนที่ก าหนด 

ต.ค.60-ก.ย.61 

4) ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

ก.พ. 61, ส.ค. 61 

5) รายงานผลการน ารูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้

มหาวิทยาลยัทราบ อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง  

มี.ค. 61, ก.ย. 61 

20. งาน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การประเมนิการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปรง่ใส

และตรวจสอบได ้

วัตถุประสงคด์า้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดท าบัญชีรายช่ีอส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราข

การในระบบ ERP 

รอบที่ 1 มี.ค. 61 

รอบที่ 2 ก.ย. 61 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พรอ้มบันทึก/ยนืยันแบบ

ตกลง/ประเมินภาระงาน 

3) ด าเนินการประเมนิผลและยืนยนัข้อมลูในแบบประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนนิการรับทราบผลการประเมิน

ฯ ในระบบ ERP 

รอบที ่1 เม.ย. 61 

รอบที่ 2 ต.ค. 61 

 

52 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

21. งานจัดท าค า

ขอตั้งงบประมาณ 

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการ

บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าประมาณการรายรับตามแบบฟอรม์ทีม่หาวิทยาลยั

ก าหนด (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

เม.ย. - มิ.ย. 60 

  

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการ

รายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับโครงการ

กจิกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าป ีให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 60 

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องของการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปใีห้กับโครงการกจิกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุก

โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

6) เสนอค าขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาอนมุัต ิ

ก.ย.-60 

22. งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องคก์รที่ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัตไิด ้

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค. - พ.ค. 60 

  

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน 

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มิ.ย. - ก.ค. 60 

4) จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปใีห้

สอดคลอ้งกับทศิทางของมหาวิทยาลยั 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)  

 

งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

22. งานจัดท าแผน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องคก์รที่ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัตไิด ้

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

5) เสนอแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปตี่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 60 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 6) เสนอแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปตี่อ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

7) สื่อสารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรูเ้พื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

ต.ค.-60 

23. งานรายงาน

ผลการใช้จา่ย

งบประมาณและ

ผลการด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ด าเนินงานมีความถูกตอ้ง 

วัตถุประสงคด์า้น การ

ด าเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จา่ยของโครงการกจิกรรมย่อยใน

ระบบ ERP ทุกโครงการพรอ้มบันทึกผลการด าเนินงานของ

โครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 

  

  

  

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2) บันทึกผลการใช้จา่ยงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการผา่นระบบ ERP ภายในวนัที่ 5 ของเดอืน

ถัดไป   

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องของรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

4) รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผลการปฏิบตัิงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ใหม้หาวทิยาลยัทราบทุกเดือน 
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งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

24. งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตาม

เกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาวตัถุประสงค์

ด้านการปฏิบตัิตามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง ( C ) 

1) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพ

ภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปี

การศึกษาที่ผา่นมา 

ต.ค.-60 

  

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2) ก าหนดนโยบายและจดัท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบ

จากผูบ้รหิารระดับสงูของหนว่ยงาน 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดบั

หลักสูตร และระดับหน่วยงาน  

ธ.ค.-60 

4) สรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

มี.ค.-61 

5) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานตอ่

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 

วันหลงัจากสิน้สดุภาคการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 

ม.ค. 61 

ภาคการศึกษาที่ 2 

มิ.ย. 61 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของหลักสตูร  

(มคอ.7) พรอ้มบันทึกข้อมลูผา่นระบบ CHE QA online  

มิ.ย.-61 
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24. งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตาม

เกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาวตัถุประสงค์

ด้านการปฏิบตัิตามกฏหมาย

และระเบียบ ข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง ( C ) 

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

ก.ค.-61 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ส.ค.-61 

9) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

หน่วยงาน พรอ้มบันทึกข้อมลูผ่านระบบ CHE QA 

online  

ส.ค.-61 

10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

ส.ค.-61 

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 

ระดับคณะ ตอ่คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพือ่

พิจารณาก่อนรับตรวจประเมนิฯ ระดับสถาบนั 

ก.ย.-61 
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งาน วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

25. งานตดิตาม

และประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การตดิตาม

และประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและมี

ผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตาม

เปา้หมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงคด์า้น 

การด าเนินงาน (O) 

1) จัดท าค ารับรองการปฏิบตัริาชการของหน่วยงานตามแบบฟอรม์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 

ก.ย.-60 

  

  

  

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค ารับรองการปฏิบตัิราชการ

ของหน่วยงาน 

3) จัดท าปฏิทนิการถา่ยทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ของหน่วยงาน 

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ

ของหน่วยงาน 

5) ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูตัวชีว้ัด คา่เปา้หมาย เกณฑก์ารให้

คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 60 

6) ถา่ยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค.-60 

  7) สรา้งความรู้ความเข้าใจและชีแ้จงแนวทางการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรับทราบ 

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปีและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูทุกเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 

  

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดอืน 

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปีและรายงานให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพือ่

พิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.60, มี.ค.61 

มิ.ย.61, ก.ย. 61 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ที่ ๔๐๐/ ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในและเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบควบคุมภายใน พร้อมประเมินผล

การควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ (ข้อ ๓) ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดังตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประธาน 

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

๗. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่

ดังน้ี 

๑. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนด าเนนิการ 

บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

๓. ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑.  อาจารย์ ดร.จริาภรณ์  บุญยิ่ง ประธาน 

๒. อาจารย์ ผศ.ดร.สุดาภรณ์  อรุณดี กรรมการ 

๓. อาจารย์ ผศ.ดร.วิจติรา  ศรสีอน กรรมการ 

๔. อาจารย์ ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศริภัทร์ธาดา กรรมการ 

๕. อาจารย์สุพัตรา ปราณี กรรมการ 

๖. อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมการ 

๗. อาจารย์คัทลียา จันดา กรรมการ 

๘. อาจารย์วิไลลักษณ์ มีประชา กรรมการ 

๙. อาจารย์พนิดา นิลอรุณ กรรมการ 

๑๐.อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ กรรมการ 

๑๑.อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส กรรมการ 

๑๒.อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ กรรมการ 

๑๓.อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย กรรมการ 

๑๔.อาจารย์ภัสรา สิรกิมลศิลป์ กรรมการ 

๑๕.อาจารย์บารมีบุญ แสงจันทร์ กรรมการ 

๑๖.อาจารย์ธวัช พุ่มดารา กรรมการ 

๑๗.อาจารย์ศริิญญา ศริิญานันท์ กรรมการ 

๑๘.อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ กรรมการ 

๑๙.อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี กรรมการ 

๒๐.อาจารย์นฤมล ชมโฉม กรรมการ 

๒๑.อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ กรรมการ 

๒๒.อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล กรรมการ 

๒๓.อาจารย์ปริญญา สีมว่ง กรรมการ 
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๒๔.อาจารย์ ดร.กฤษณา ปลั่งเจรญิศรี กรรมการ 

๒๕.อาจารย์อนุรัตน์ ก าแหงหาญ กรรมการ 

๒๖.อาจารย์ ดร.วัลลภ พิรยิวรรธนะ กรรมการ 

๒๗.ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวศิพิรยิะกฤติ กรรมการ 

๒๘.อาจารย์ ดร.ปลืม้ใจ สินอากร กรรมการ 

๒๙.อาจารย์กัญญานันทน์ อนันตม์านะ กรรมการ 

๓๐.อาจารย์ ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ กรรมการ 

๓๑.อาจารย์ ศ.ดร. เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ กรรมการ 

๓๒.อาจารย์ รศ. ศโิรตม์  ภาคสุวรรณ กรรมการ 

๓๓.อาจารย์ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการ 

๓๔.อาจารย์ ดร. บุญไทย  แก้วขันตี กรรมการ 

๓๕.อาจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว  ฮาตระวัง กรรมการ 

๓๖.อาจารย์ ดร. ธนพล  ก่อฐานะ กรรมการ 

๓๗.อาจารย์ John  Forssen Smith กรรมการ 

๓๘.อาจารย์ อรพรรณ  เดชา กรรมการ 

๓๙.อาจารย์ ณธกร   คุ้มเพชร กรรมการ 

๔๐.อาจารย์ ผศ.ดร. วมิลศรี  แสนสุข กรรมการ 

๔๑.อาจารย์ กมลทิพย์  กันตะเพ็ง กรรมการ 

๔๒.อาจารย์ ดร. สบืสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์ กรรมการ 

๔๓.อาจารย์ บริบูรณ์  ฉลอง กรรมการ 

๔๔.อาจารย์ ดร. สุรยิะ  ประภายสาธก กรรมการ 

๔๕.อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ กรรมการ 

๔๖.อาจารย์ มะโน  ปราชญาพิพัฒน์ กรรมการ 

๔๗.นายจารึก   รูปบุญ กรรมการ 

๔๘.นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน   กรรมการ 

๔๙.ว่าที่รอ้ยตรีหญิงบุญญาดา  พาหาสิงห์ กรรมการ 

๕๐.นางสาวสุภาพ   พฤฒิสาริกร กรรมการ 

๕๑.นางสาววรีญา   คลังแสง กรรมการ 

๕๒.นางสาวดวงกมล   สุรพิพิธ กรรมการ 

๕๓.นางสาวศุทธินี   ไชยรัตน์ กรรมการ 

๕๔.นางพัทธนันท์   โรจน์รุง่วัฒน์ กรรมการ 

๕๕.นางสาวรุจเรศ   พินธุวัฒน์ กรรมการ 
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๕๖.นายชนะอัญญ์   อุไรรักษ์ กรรมการ 

๕๘.นางสาวนันทิกา   อนุโต กรรมการ 

๕๙.นางสาวรัชนีวรรณ   สุจรติ กรรมการ 

๖๐.นางสาวกนกศรี   อู่ไทย กรรมการ 

๖๑.นายจเร   นาคทองอนิทร์ กรรมการ 

๖๒.นายเอกรัฐ   ปฐมลิขิตกาญจน์ กรรมการ 

๖๓.นางสาวบุรัสกร   แจ่มเมธีกุล กรรมการ 

๖๔.นายตรีวนัส   ก้อนทองค า กรรมการ 

๖๕.นางสาวเย็นจติ   คงปาน กรรมการ 

๖๖.นางสาวรุจริา  เนียมหอม กรรมการ 

๖๗.นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

๖๘.นางสาววาสนา   อ้นป้อม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่

ดังน้ี  

๑. ด าเนนิการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่ 

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ และครอบคลุมบริบทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ

ปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

และด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

๒.  ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยง 

๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

๔. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

และการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน 

๖. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะ

กรรมการบริหารหนว่ยงานหรอืผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

๗. น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในปีถัดไป  
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ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

                
                                                      สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 

           คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการ

ประเมินความเสีย่ง (FM-RM 01) 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผล 

กระทบ 

ระดับ 

1.ด้านกลยุทธ์ 

งานจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

วัตถุประสงค์ เพื่อให ้

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการมีทิศทาง

องค์กร 

ที่ชัดเจนและสามารถ 

น าไปสู่การปฏิบัติได ้

1.1 การเปลี่ยน 

แปลงของ

สภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อ

การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง

(เดิม 60 ) 

1.การปรับเปลี่ยน

นโยบายของรัฐบาล 

2.การเปลี่ยนแปลงของ

คู่แขง่ขัน 

3.เทคโนโลยทีี่

เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผลการด า เนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบั ติ

ราชการบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผลการด า เนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบั ติ

ราชการบรรลุรอ้ยละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดือน 

ปาน

กลาง 

3 ผลการด า เนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบั ติ

ราชการบรรลุรอ้ยละ 85-89 

ปาน

กลาง 

3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผลการด า เนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบั ติ

ราชการบรรลุรอ้ยละ 90-94 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 ปี 

น้อยมาก 1 ผลการด า เนินงานตามตัวชี้ วัดแผนปฏิบั ติ

ราชการบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 
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งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผล 

กระทบ 

ระดับ 

2.ด้านการปฏบิัตงิาน 

งาน แผนและงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ

จัดโครงการเป็นไปตาม

แผนและงบประมษราของ

วิทยาลัยนวตกรรมและ

การจัดการ 

2.1 การด าเนิน

โ ค ร ง ก า ร ล่ า ช้ า /

ล้มเหลว 

1.ไ ม่ มี ก า ร อ นุ มั ติ

โครงการ 

2.จัดกิจกรรมไม่ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.เบิกจ่ายไม่ทันเวลา 

4.การสรุปเล่มรายงาน

โครงการล่าช้า 

 

มี โอกาสที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ไม่ มี ก ารอนุ มั ติ

โ ค รงกา รและจั ด กิ จกรรม ไม่ ทั นตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดและเบิกจ่ายไม่ทันเวลา

และการสรุปเล่มรายงานโครงการล่าช้า 

สูงมาก 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อย

กว่าร้อยละ 60 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจัดกิจกรรมไม่ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดและเบิกจ่ายไม่ทันเวลา

และการสรุปเล่มรายงานโครงการล่าช้า 

สูง 4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

70 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้เบิกจ่ายไม่ทันเวลาและ

การสรุปเล่มรายงานโครงการล่าช้า 

ปาน

กลาง 

3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

80 

ปาน

กลาง 

3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นการสรุปเล่มรายงาน

โครงการล่าช้า 

น้อย 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 

90 

น้อย 2 

มี โอกาสที่ อาจ เกิดขึ้ นส่ ง เล่มรายงาน

โครงการทันตาม 

น้อยมาก 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด น้อยมาก 1 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยงและ

ข้อมูล/หลักฐานประกอบการ

ก าหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผล 

กระทบ 

ระดับ 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งาน อาคารสถานที่  

วัตถุประสงค์ เพื่อลด

ความเสียหาย 

จากเหตุเพลงิไหม ้

ทางด้านรา่งกายและ

ทรัพย์สิน 

3.1  การเกิด เหตุการณ์

อัคคีภัย (เดิม 60 ) 

วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น ห น่ ว ย ง า นที่ มี

ภาระหน้าที่จัดการเรียนการสอน

ท าให้มีบุคคลเข้ามารับบริการ

จ านวนมาก ประกอบกับการ

จัดการเรียนการสอนในบางวิชา

จ า เป็นต้อง ใช้ วัตถุ ไว ไฟหรือ

สารเคมี ประกอบ การเรียนการ

สอน  และมีร้านอาหารให้บรกิาร

อยู่ภายใน ซึ่งมีการใช้วัตถุไวไฟ

ในการประกอบอาหาร  รวมถึงมี

เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ส า นั ก ง า นที่ ใ ช้ ใ น

ปฏิบัติ งานของบุคลากรที่ ใ ช้

ไฟฟ้าเป็นหลักอยู่เป็นจ านวน

มาก 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ภายใน 

6 เดือน 

สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวติหรือ

มูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,001 บาท 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ภายใน

รอบ 1 ปี 

สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่

รุนแรง  หรือความเสียหาย 

100,001 – 500,000 บาท 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ภายใน

รอบ 1 ปี 6 เดือน 

ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐม

พยาบาล หรือความเสียหาย 

50,001 – 100,000 บาท 

ปาน

กลาง 

3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้ภายใน

รอบ 2 ปี 

น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความ

เสียหาย 5,001 - 50,000 บาท 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึน้

มากกว่า 2 ป ี

น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่า

ความเสียหายไม่เกนิ 5,000 บาท 

น้อยมาก 1 

 
 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผล 

กระทบ 

ระดับ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

งาน ธุรการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อรับ

สถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 

การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบัของ

หน่วยงานภายนอก 

1. หน่วยงานภายนอกมี

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

ข้อบังคบัประกาศ หรือ

แนวปฏิบัติ 2. บคุลากร

ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ข้อมูลที่

เกิดจากข้อ 1 ล่าช้า ท าให้

มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

มีโอกาสเกิดขึน้ภายใน รอบ 1 

เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการสง่มอบงาน

ให้กับหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดขึน้ภายใน รอบ 3 

เดือน 

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ของวิทยาลัย 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึน้ภายใน รอบ 6 

เดือน 

ปาน

กลาง 

3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ระหว่างฝ่าย 

ภายในวทิยาลัย 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดขึน้ภายใน รอบ 9 

เดือน 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ภายในวิทยาลัย 

น้อย 2 

มีโอกาสเกิดขึน้ภายใน รอบ 12 

เดือน 

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน

ภายในส่วนงาน 

น้อยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

งาน/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการก าหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

ค าอธิบาย โอกาสท่ี

จะเกิด 

ระดับ ค าอธิบาย ผล 

กระทบ 

ระดับ 

5. ด้านการปฏิบัตงิานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซอ้น 

งาน พัสดุและการบรกิาร  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ 

การจัดซือ้จัดหาจดัจ้าง

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรี 

5.1 การจัดหาพสัดุ

ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตร ี

การจัดซือ้จัดหาจดัจ้าง

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ส านักงานนายกรัฐมนตรี 

มีโอกาสเกิดขึน้จากการจัดซือ้จัดหาจดัจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตร ี4 คร้ัง 

สูงมาก 5 เ กิ ด ก า ร สู ญ เ สี ย

งบประมาณมากที่สุด 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดขึน้จากการจัดซือ้จัดหาจดัจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตร ี3 

คร้ัง 

สูง 4 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณมาก 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึน้จากการจัดซือ้จัดหาจดัจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตร ี2 คร้ัง 

ปาน

กลาง 

3 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณปานกลาง 

ปาน

กลาง 

3 

มีโอกาสเกิดขึน้จากการจัดซือ้จัดหาจดัจ้างไม่

เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตร ี1 คร้ัง 

น้อย 2 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณน้อยที่สุด 

น้อย 2 

มีโอกาสเกิดขึน้มีการจัดซือ้จัดหาจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี 

น้อยมาก 1 เกิดการสูญเสีย

งบประมาณน้อยที่สุด 

น้อยมาก 1 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่

จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

1.ดา้นกลยุทธ ์ 

งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัตริาชการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อก ากับติดตามกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมาย 

1.1 การ

เปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกมผีลตอ่

การก าหนด

ยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนอง

(เดิม 60 ) 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

2. มีการหารอืหรือก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน

ในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. มีการก ากับตดิตาม และประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 

4. มีการรายงานผลการด าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ต่อมหาวทิยาลัยเป็นประจ าทุกเดอืน 

4 4 16 สูง 

2.ดา้นการปฏิบัตงิาน  

งานฝ่ายบริหาร , งานฝ่ายวิจัยและบริการ

วชิาการ , งานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

, งานฝ่ายวิชาการ , งานฝา่ยกิจการนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏบัิติงานให้ทันสมัย

มมีาตรฐาน สะดวกและรวดเร็ว 

2.1 การด าเนนิ

โครงการล่าช้า/

ล้มเหลว 

ไมม่ ี 5 4 20 สูงมาก 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนนความ

เสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

3.ดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

งานอาคาร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อม

การเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย 

3.1 การเกิดเหตุการณ์

อัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิมปี 

59 และ 60 ) 

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยให้หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยได้

รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2 5 10 สูง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั   

งานธุรการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเตรียมความพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือ

ผู้บริหาร 

4.1 การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ของหน่วยงานภายนอกมีผล

ตอ่การปฏบัิตงิานของ

มหาวทิยาลัย 

1. ปฏรูิป กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

กับการปฏบัิตริาชการของมหาวทิยาลัยให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ

หนว่ยงานภายนอก 

2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ให้กับบุคลากร 

3 4 12  สูง 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง

เดิม 

ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม 

โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 

ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(โอกาส x 

ผลกระทบ) 

ระดับความ

เสี่ยง 

  3. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลัยรับทราบเพื่อปฏบัิตติาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง 

4. ให้ค าปรึกษา ตคีวาม วินจิฉัย ข้อ

กฎหมายในดา้นตา่งๆ เพื่อให้การ

ปฏบัิตริาชการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

    

5.ดา้นการปฏิบัตงิานที่อาจเกดิจากผลประโยชนท์ับซ้อน 

งานพัสดุและคลัง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อก ากับติดตามการ

จัดหาพัสดใุห้เป็นไปตาม

ระเบียบส านักงาน

นายกรัฐมนตรี 

5.1 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม

ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี 

ไมม่ ี 5 3 15 สูง 




