แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
ค

คานา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการบริหารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายใน และเพื่อให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ
3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีก าร
บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นัน้
จากหลักการดังกล่าวข้างต้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้ทาแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม
ภายใน ของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(รองศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
(คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
6 ตุลาคม 2563

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้ห น่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลั กเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ ประกอบกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 องค์ ป ระกอบที่ 5 การบริ ห ารจั ด การ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ง ผลต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ " ของส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
(สานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 10.1 การดาเนิ นการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกาหนดให้ส่วน
ราชการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ย งของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ อาจก่อ ให้เกิดการขัด กัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น
จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นัน ทา จึงได้มีการจัด ท าแผนบริห าร
ความเสี่ย งและแผนการควบคุม ภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให้ผ ลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนิน การบริห ารความเสี่ ย งและเฝ้า ระวั งความเสี่ ย งใหม่ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น และเพื่ อ ให้เกิ ด การรับ รู้
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับ ความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ
บริห ารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน วิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุ นันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหาร

จ

จัดการความเสี่ยง จานวน 5 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 7 ความเสี่ยง จาแนกตามประเภททั้ง
5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่

1.1 จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กาหนดไว้
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่

2.1 การนางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย
3. ความเสี่ยงด้านทรั พยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )
จานวน 3 ความเสี่ยง ได้แก่

3.1 ไฟฟ้าดับ
3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย
3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่

5.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยมีแนวโน้มในการจัดการความรู้ ดังนี้
ความเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ ใหม่ ไม่ 1. กาหนด/แนวปฏิบัติการดาเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตาม
เป็ นไปตามแผนการรับที่ ก าหนดไว้ แผนรับสมัครนักศึกษา
(ความเสี่ยงปี 62)
2. สื่อสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการดาเนินงานตามแผนรับ
สมัครนักศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษาพร้อม
รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผูบ้ ริหารเป็นประจาทุกเดือน
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2.1 การนางานวิจัย นวัตกรรมหรือ 1. วิเคราะห์และวางแผนการงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ใช้ประโยชน์
พาณิชย์มีน้อย
2. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
3. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรม

ฉ

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
4. รายงานผลการด าเนิ น งานตามงานวิ จั ย นวั ต กรรมหรื อ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อผู้บริหารยทุกเดือนเพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส
5. จั ด ท าแนวทางการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตามงานวิ จั ย
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไป
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3.1 ไฟฟ้ า ดั บ (ความเสี่ ย งเดิ ม ปี 1. วิเคราะห์และจัดท าแผนป้ องกั นไฟฟ้ าดั บ ประปี งบประมาณ
62)
2564
2. สร้างความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกั บ แผนป้ อ งกั น ไฟฟ้ าดั บ ประ
ปีงบประมาณ 2564
3.ดาเนินการแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2564
4. ติดตาม และประเมินผลความสาเร็จของการป้องกันไฟฟ้าดับ
5. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยไฟฟ้าดับ
3.2 การเกิ ด เหตุ อั ค คีภั ย (ความ 1.จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เสี่ยงเดิม ปี62)
2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงาน
ภายในวิทยาลัยได้รับทราบ
3.ดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
4.ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนป้ อ งกั น และ
ระงับอัคคีภัย
5.นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปี
ถัดไป
3.3 การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ 1. กาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการดาเนินงานเบิกจ่ายตามแผน
เป็นไปตามแผน
งบประมาณ
2. สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติการดาเนินงานตาม
แผนงบประมาณ
3. ดาเนินการตามแผนงบประมาณ
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
5.น าผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ งการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในปี
ถัดไป

ช

ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มผี ลต่อการ
ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยง ปี 2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
62)
ราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายของหน่วยงานภายนอก
3.สื่อสารความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ
4.ให้คาปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1 การเอื้อประโยชน์ตอ่ พวกพ้อง 1.วางแผนป้องกันการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ พวกพ้องในการจัดซื้อจัด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยง จ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
เดิม ปี 62)
2. ดาเนินการควบคุมและป้องกันการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ พวกพ้องใน
การจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
3. ติดตามผลการดาเนินงานการเอื้อประโยชน์ตอ่ พวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
4.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ พวกพ้องใน
การจัดซือ้ จัดจ้าง ในปีถัดไป
การควบคุมภายใน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
พร้ อ มทั้ งจั ด ท าแผนการปรั บ ปรุงการควบคุ ม ภายในวิ ท ยาลั ย นวัต กรรมและการจั ด การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ
ผูร้ ับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจานวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้

ซ

งาน

วัตถุประสงค์

1 งานบริการวิชาการแก่
สังคม

วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่
วัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม
ชุมชน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
3 งานการจัดประชุมวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ระดับชาติ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
4 งานผลิตผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กาหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
5 งานการจัดการทา
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาวารสารวิชาการให้เข้าสู่ฐาน
วารสารวิชาการ
TCI กลุ่ม 2
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
6 งานผลิตวารสารวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ในการผลิต
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
7 งาน U-Ranking

8 งานศิลปวัฒนธรรม

9 งานบริหารงานทั่วไป

10 งานรับเข้าศึกษาต่อ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็น
ความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายวิชาการให้
เป็นไปตามที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้

จานวนกิจกรรม
การควบคุม

4

1
4
2

5

1

3

11

10

ฌ

งาน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
11 งานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ระเบียบ (C)
12 งานทะเบียบและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การประมวลผลการเรียนเป็นไป
ประมวลผลข้อมูล
ตามปีการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
13 งานฝึกประสบการณ์
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีที่ฝึกงาน
วิชาชีพ
ครบทุกคน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
14 งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐานวิทยานิพนธ์ของ
ระดับบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
15 งานวิเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติตลอดปี
การศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
16 งานกิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ

จานวนกิจกรรม
การควบคุม

12

19

4

7

10

19

พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
17 งานบริหารและสวัสดิภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาในด้านสวัสดิ
ภาพของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
18 งานแนะแนวและ
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนตาม
ทุนการศึกษา
เกณฑ์ที่วทิ ยาลัยกาหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ระเบียบ (C)
19 งานพัสดุ
วัตถุประสงค์

ญ

8

1

9

งาน

20 งานการเงิน และบัญชี

21 งานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความต้องการ
2.เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (C)
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ระเบียบ (C)และด้านการรายงานทาง
การเงิน (F)
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ระเบียบ (C)และด้านการรายงานทาง
การเงิน (F)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มคี วาม
ถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)

22 งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค์เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารถูกต้อง

จานวนกิจกรรม
การควบคุม

14

7

7

รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณและสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)

23 งานบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
กาหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
2.เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม

15

ฎ

งาน

24 งาน IT-โสต

25 งานอาคาร-ยานพาหนะ

26 งานวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ

28 งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
หน่วยงานจัดการศึกษา

29 งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

ฏ

วัตถุประสงค์

สมรรถนะที่กาหนด/ตาแหน่งงานที่เหมาะสม
3.เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (C)
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการควบคุมดูแลและซ่อมบารุง
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการควบคุมดูแลและซ่อมบารุง
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม
2.เพื่อให้การรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณและ
ผลการดาเนินงานมีความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
วัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินงาน (O)

จานวนกิจกรรม
การควบคุม

7

3

13

9

10

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
1.3 ผลการดาเนินงานของปีท่ผี ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลการทางานตรงสาขาของบัณฑิต
1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ

สารบัญ
หน้า
1.3.8 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร
1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3.11 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2.4 ขั้ น ตอนการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งวิท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญ ญัติว่า “การ
บริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิท ธิ ภาพ ความคุ้มค่ าในเชิงภารกิ จแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบั ติงาน การลดภารกิจและยุ บ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน มี ผู้ รับ ผิ ดชอบต่ อผลของงานการปรับ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติด ตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนด
มาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธี การอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ รับ บริ ก าร ความคุ้ ม ค่ าในภารกิ จ ทั้ งนี้ ต ามเกณฑ์ วิ ธีก าร และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลั ก เกณฑ์ ป ฏิบัติการควบคุ มภายในสาหรับ หน่วยงานของรัฐคู่มือการการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ
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การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

สานักงาน

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคลากร
- งานวิชาการ
- งานคอมพิวเตอร์
- งานกิจการนักศึกษา
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัยและบริการวิจัย
- งานวิเทศน์สัมพันธ์
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หลักสูตร/สาขา

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการค้า
- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการตลาด
- รบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์
- รม. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล
- บธ.ม. สาขาการจัดการทุนมนุษย์และการ
ประกอบการ
- บธ.ม. สาขาการจัดการการกีฬา
- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ
- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

สานักงาน

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ
- สโมสรนักศึกษาเก่า
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย
- ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการ
วิชาการ
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอานวยการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

หัวหน้าสานักงาน
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสาร
บรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งาน IT/โสต
1.4 งานอาคาร
/ยานพาหนะ
1.5 งานบุคลากร
1.6 งาน ISO
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
1.7 เลขานุการ
2.1 งานพัสดุ
2.2 งานการเงิน
งานบัญชี งบประมาณ

1. ฝ่ายวิชาการ
1.1 งานบริหารงาน
ทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและ
การสอน
1.3 งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล
1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์
แผนงาน/งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ
1.3 งานประกัน
คุณภาพ

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย
1.3 งานผลิต
วารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม
1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1.6 งาน U - ranking

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1.1 งานวิเทศสัมพันธ์

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
3. ให้บ ริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม
องค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์ความรู้สกู่ ารทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key Result Areas)
1. ผลิตบัณ ฑิตที่มีคุ ณ ภาพระดั บ แนวหน้า ตรงกั บ ความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง
3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่
ประชาคมอาเซียน
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน
6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ
1.2.6 เสาหลัก
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และพัฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล

3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นใน
การประกอบอาชีพ
3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ
3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ความเป็นมืออาชีพ
1.2.11 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานปีท่ผี ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา2560
ปีการศึกษา2561
ปีการศึกษา2562

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

10

14

13

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- สาขาวิชาการจัดการการค้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2561
ปกติ

พิเศษ

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
- สาขาการจัดการกีฬา
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

36

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ปริญญาโท

-

- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์
และการประกอบการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

รวม

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

36

-

15

15

-

89
23

89
23

13

13

-

10

10

-

10

10

-

26

26

-

11

11

-

23

23

-

7

7

-

10

10

-

10
5

10
5

-

20

20

-

29

29

-

8

8

-

5

5

ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาการจัดการกีฬา
ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ
องค์การ

34
32

19
-

53
32

24
31

7
-

31
31

29
39

-

29
39

55

10

65

38

-

38

26

-

26

1

-

1

4

-

4

79
35

-

79
35

79
122

-

79
122

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- สาขาวิชาการจัดการการค้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

74

-

74

29

-

29

69

-

69

266
461

312
341

578
802

277
514

301
373

578
887

253
592

173

253
794

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 62
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1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560
ปกติ

พิเศษ

-

-

-

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

รวม

ปกติ

พิเศษ

-

-

4

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

-

- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

-

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

ปีการศึกษา 2562

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

4

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

-

21

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

12

96

1

16

17

73

-

73

60

-

60

-

-

-

61

-

61

18

-

18

18

-

18

15

-

15

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

-

-

-

-

-

-

- สาขาวิชาการจัดการการค้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์

-

-

-

-

-

-

ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ
องค์การ
- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ

รวมทั้งสิ้น

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2562
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37

-

37

37

-

37

28

-

28

124
325

135
147

259
472

173
229

176
218

349
447

76
253

89
89

164
341

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามการมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

23

2560

2561

2563

163
84.02
4.52

216
65.27
4.65

271
94.51
4.67

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา

ปีงบประมาณ 2561
ผลงาน นาไปใช้

ปีงบประมาณ 2562
ผลงาน
นาไปใช้

ปีงบประมาณ 2563
ผลงาน นาไปใช้

ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

6

6

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

-

-

-

-

-

-

5

5

6

6

5

5

-

-

-

-

2

2

-

-

1

1

3

3

4

4

3

3

5

5

7

7

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

7

7

3

3

5

5

10

10

2

2

5

5

7
50

7
50

7
3
39

7
3
39

10

10

52

52

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- สาขาวิชาการจัดการการค้า
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
ส่วนกลาง
รวมทั้งสิ้น

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2562
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1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

สาขาวิชา
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

2

3

-

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2

2

-

-

-

-

1

2

1

-

2

-

-

2

-

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
- สาขาวิชาการจัดการการค้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8
5
4
-

2
2
2
2
2
2

-

4

2

-

9
2

2
2

-

รวมทั้งสิ้น

38

29

1

ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

***หมายเหตุ ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ชุดดียวกัน

25

1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2561
2562
2563
3
3
2
3
3
2

หน่วยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
(1) สาขาวิชา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

ต่า
กว่า
ตรี
4
4

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2563

26

2561
ตรี
โท

รวม

17

9

30

ต่า
กว่า
ตรี
4

17

9

30

4

2562
ตรี
โท

รวม

19

6

29

ต่า
กว่า
ตรี
4

19

6

29

4

2562
ตรี
โท

รวม

16

9

29

16

9

29

สายวิชาการ
สาขาวิชา

ตรี
-

2561
โท เอก
7
2

รวม
9

ตรี
-

2562
โท เอก
8
2

รวม
10

ตรี
-

2563
โท
เอก
6
3

รวม
9

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5
5
5
5
2
2
4
สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
4
1
5
4
4
4
1
5
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
6
5
11
5
8
13
4
9
13
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3
3
6
4
2
6
4
2
6
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4
2
6
6
2
8
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3
3
4
1
5
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4
2
6
1
1
2
สาขาวิชาการจัดการการค้า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
8
1
9
นวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
1
5
6
1
6
7
1
6
7
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4
4
4
4
4
4
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
3
3
4
4
8
8
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
6
6
สาขาการจัดการการกีฬา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1
3
4
สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์
และการประกอบการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
4
4
7
7
8
8
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(อาจารย์ชดุ เดียวกับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
(อาจารย์ชดุ เดียวกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา)
จัดการการกีฬา
ส่วนกลางวิทยาลัย
2
3
5
4
1
5
3
2
5
รวมทั้งสิ้น
28
30
58
42
38
80
44
59
103
หมายเหตุ หมายเหตุ ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2563 ***อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้อาจารย์ชุดเดียวกัน

27

1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา 5 องค์ ป ระกอบ จานวน 13 ตั ว บ่ งชี้ คะแนนเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.31 มีผ ลการด าเนิ นงานอยู่ ในระดั บ ดี
รายละเอียด ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

จานวน
ตัวบ่งชี้

1

6

2

3

3

1

1.2,1.3,1.4
(2.23)
2.2
(5)
-

4

1

-

5

2

-

ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน

28

I

3.62
ระดับดี

P

ผลการประเมิน

O

0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1.5,1.6
1.1
3.61
(5)
(3.61)
2.1
2.3
5
(5)
(5)
3.1
5
(5)
4.1
5
(5)
5.1,5.2
5
(5)
5
4.31
4.31
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

2

ระดับความเสี่ยง

2

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก

คแนน(L x I)

20

(10) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

คแนน(L x I)

3

5

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

มีงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 12 เรื่อง

โอกาส

การนางานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย

ผลกระทบ

รายได้
4
(ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ร้อยละ
6-10

ระดับความเสี่ยง

จานวนนักศึกษาที่รับ
ใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับที่กาหนด
ไว้ (ความเสี่ยงปี 62)

คแนน(L x I)

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม
(4) สัญญาณเตือน
ภัย

ผลกระทบ

2.ด้านการปฏิบัติงาน
P

(3) ความเสี่ยง

(7)
(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

1.ด้านกลยุทธ์
P

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. กาหนด/แนวปฏิบัติการดาเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้เปิดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 3
ความเสียง สมัครนักศึกษา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จานวน 3 สาขาวิชา และระดับปริญญา
เอก จานวน 2 สาขาวิชา จากแผนการเรียนประจาปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งเป้าหมายแผนรับนักศึกษา
ภาคปกติ จานวน 620 คน และ นักศึกษาภาพิเศษ จานวน 740 คน ในภาคเรียนที่ 1/2562 พบว่า
2. สื่อสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการดาเนินงานตามแผนรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติมารายงานตัว จานวน 523 คน และนักศึกษาภาคพิเศษมารายงานตัว จานวน 633
นักศึกษา
คน น้อยกว่าจานวนแผนรับนักศึกษาประจาการศึกษา 2562 ที่ได้ตั้งแผนรับนักศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมได้ทาการเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งปกติและภาคพิเศษ(กลุ่มเฉพาะ NICH Market)ภาคเรียนที่
3. ดาเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา
2/2562 พบว่า ได้นักศึกษาเพิ่มขึ้น จานวน 224 คน จากแผนรับรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจาการศึกษา 2562 จานวน 1,360 คน แต่ปัจจุบันพบว่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการมี
นักศึกษา จานวน 1,380 คน และเกินนักศึกษาจากแผนรับนักศึกษา จานวน 40 คน สรุปได้ว่า
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงาน
นักศีกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 1,380 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการมีนักศึกษา
จานวน 1,380 คน และเกินนักศึกษา
จากแผนรับนักศึกษา จานวน 40 คน
สรุปได้ว่านักศีกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน
1,380 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2

2

4

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อย
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายวิชาการ

4 12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. วิเคราะห์และวางแผนการงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้
ความเสียง ประโยชน์

มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
1
เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 39 เรื่อง

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการ 5 ข้อ และดาเนินการครบทุก
องค์ประกอบแลตัวบ่งชี้

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีวางแผนการงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

2. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

3. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

4. รายงานผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป 4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีรายงานผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ใช้ประโยชน์ต่อผู้บริหารยทุกเดือนเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะใน ไปใช้ประโยชน์ต่อผู้บริหารยทุกเดือนเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติ
การปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส
ราชการทุกไตรมาส
5. จัดทาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไป
P

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการ
กาหนดยุทธศาสตร์
และการดาเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ

มีผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการบริการ
วิชาการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ข้อ

3

4 12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อตัวบ่งชี้ประกัน
ความเสียง คุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีจัดทาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานตามงานวิจัย
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไป

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและจัดการได้ดาเนินงานประชุมคณะกรรมบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ ได้นาเสนอเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ซึ่งวิทยาลัยฯได้รับตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ และ จานวน 5 องค์ประกอบและแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ
2. ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ มติที่ประชุมเห็นชอบ
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประกันคุณภาพ) ดาเนินการจัดทาเอกสารคาสั่ งให้คณบดีลงนามคา
3. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกันในแต่ละตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ รับรองตัวบ่งชี้ระหว่างผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ วไป(ประกันคุณภาพ)ดาเนินการทาบันทึกข้อความส่งให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
การศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในบันทึกประกอบไปด้วย 1)เอกสารคาสั่ง 2)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 3)ปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2562 และ
4. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
เผยแพร่ทาง www.cim.ssru.ac.th เอกสารอยู่ในฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกเดือน
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประกันคุณภาพ) ดาเนินการทาบันทึกข้อความติดตามผลการดาเนินงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาต่อ ตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 256 แล้วรายงานไปยัง
ผู้บริหารทุกเดือนเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผล กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกภาคเรียน
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ วไป(ประกันคุณภาพ) ดาเนินกาจัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง
การปฏิบัติราชการทุกไตรมาส
(Self-Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562
6. จัดทาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา

1

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. วิเคราะห์และจัดทาแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2563
ความเสียง

(10) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการมีการใช้
ปริมาณไฟฟ้ามากเกินไปทาให้ไฟฟ้าดับ
และวิทยาลัยฯได้ดาเนินการแจกเครื่อง
สารองไฟให้กับบุคลากรทุกคน

1

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการ
ตรวจจุดเสี่ยงทุกวันพบว่าไม่มีเหตุการณื
ไฟไหม้ภายในวิทยาลัยฯ

1

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ทาการลดงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกองนยาบ
และแผนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้วิทยาลัยฯ ปรับลดงบประมาณเป็นจานวนเงิน
2,917,052.95 บาท ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯได้ทาการปรับลดงบประมาณลง
จานวน 3 ค่าใช้สอย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นจานวนเงิน 2,000,000 บาท
2.ค่าวัสดสานักงานเป็นจานวนเงิน 792,540 บาท
3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นจานวนเงิน 124,512.95 บาท

มีปรับลดงบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2563 ใช้ได้ในช่วงไตรมาส
1 และ 2 ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2562 มี
การรับสมัครนักศึกษาทาให้จานวน
นักศึกษาเกินแผนรับที่ตั้งไว้ทาให้
เจ้าหน้าที่แผนดเนินการขอเพิ่ม
งบประมาณ

2

2

4

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อย
รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.วิทยาลัยฯ ในส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ทาให้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า
ด้วยการบริหารและการดาเนินงาน
วิทยาลัยและไม่เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงาน

1

1

1

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีจัดทาแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2563

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประ
ปีงบประมาณ 2563

2.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประ
ปีงบประมาณ 2563

3.ดาเนินการแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2563

3.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีดาเนินการแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2563

4. ติดตาม และประเมินผลความสาเร็จของการป้องกันไฟฟ้าดับ

4.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีติดตาม และประเมินผลความสาเร็จของการป้องกันไฟฟ้าดับ

5. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยไฟฟ้าดับ

5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยไฟฟ้าดับ

การลด 1.จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ความเสียง

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

4 ความเสี่ยงน้อย

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

คแนน(L x I)

5 10 ความเสี่ยงสูง

2

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

2

2

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

P การเกิดเหตุอัคคีภัย การกากับและ
(ความเสี่ยงเดิม ปี62) ตรวจสอบจุดเสี่ยงไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โอกาส

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )
P ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยง การใช้ไฟฟ้าใน
4 3 12 ความเสี่ยงสูง
เดิม ปี62)
ปริมาณมากเกินไป

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(3) ความเสี่ยง

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม
(4) สัญญาณเตือน
ภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดผู้รับผิดชอบการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของหน่วยงานและดาเนินการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานภายใน มีการเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคคลากรรับทราบใน www.cim.ssru.ac.th
วิทยาลัยได้รับทราบ
3.ดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

มีการดาเนนิการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกเดือน

4.ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

มีติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและนาข้อมูลรายงานการ
ดาเนินงานแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

5.นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถัดไป นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ 2563 นามา
วิเคราะห์ใช้ในประจาปีงบประมาณ 2564
P การเบิกจ่าย
ผ ล ข อ ง ก า ร เ บิ
งบประมาณไม่เป็นไป กจ่ายเงิน
ตามแผน
งบประมาณไ ม่ เ ป็น
ไ ป ต า มเป้าหมายที่
กาหนด

3

5 15 ความเสี่ยงสูง

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. กาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการดาเนินงานเบิกจ่ายตามแผน
ความเสียง งบประมาณ
2. สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติการดาเนินงานตามแผน
งบประมาณ
3. ดาเนินการตามแผนงบประมาณ
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
5.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
P การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมี
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยง ปี 62)

เ กิ ด ค ว า ม ค ว า
มขัดข้อง/ล่าช้าต่อ
ส่งม อ บ ง า น ร ะ
ห ว่ า งม ห า วิ ท ย
า ลัย กับหน่วยงาน
ภายนอก

3

4 12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ความเสียง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย

2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 2.วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ
ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก
3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ

3.วิทยาลัยฯ สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และถือปฏิบัติ

4.ให้คาปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.วิทยาลัยฯ ให้คาปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

การลด 1.วางแผนป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสียง ประจาปีงบประมาณ 2563
2. ดาเนินการควบคุมและป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563

ระดับความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(10) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

(10) ผลลัพธ์ที่ได้

คแนน(L x I)

4 ความเสี่ยงน้อย

(11) ประเมินหลังควบคุม

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

2

คแนน(L x I)

2

(7)
วิธีการ
จัดการ
กับความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

5 10 ความเสี่ยงสูง

โอกาส

2

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ผลกระทบ

P การเอื้อประโยชน์ต่อ มูลค่าความเสียหาย
พวกพ้องในการจัดซื้อ 5,001 - 50,000 บาท
จัดจ้าง (ความเสี่ยง
เดิม ปี 62)

ระดับความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

คแนน(L x I)

(3) ความเสี่ยง

โอกาส

(5) ประเมินก่อนควบคุม
(4) สัญญาณเตือน
ภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

พบว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้างในวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ

1

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

1.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีคู่มือการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตและไม่รับ พบว่าไม่มีการรับสินบนจาก
สินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน
ผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่าน
มาตรฐานงานในวิทยาลัยนวัตกรรมและ
2.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างตามระเบียบสานักงาน
การจัดการ
นายกรัฐมนตรีและไม่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

1

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

1

2

2

ความเสี่ยง ผู้กากับดูแล :
น้อยมาก รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

(9) คาอธิบายผลการดาเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีคู่มือการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตและไม่
เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างตามระเบียบสานักงาน
นายกรัฐมนตรีและไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ติดตามผลการดาเนินงานการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ 3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อ จัดหาจัดจ้างทุกเดือน
ผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
4.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป
P การรับสินบนจาก
มูลค่าความเสียหาย
ผู้ประกอบการเพื่อให้ 5,001 - 50,000 บาท
ตรวจผ่านมาตรฐาน
งาน

2

5 10 ความเสี่ยงสูง

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1.วางแผนป้องกันการรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่าน
ความเสียง มาตรฐานงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
2. ดาเนินการควบคุมและป้องกันการรับสินบนจากผู้ประกอบการ
เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
3. ติดตามผลการดาเนินงานการรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้
ตรวจผ่านมาตรฐานงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน

4.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการสรุปผลการการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสานักงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 3,6,9,12 เดือน

3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซื้อ
จัดหาจัดจ้างทุกเดือน

4.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ 4.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการสรุปผลการการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสานักงานต่อ
ตรวจผ่านมาตรฐานงานในปีถัดไป
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 3,6,9,12 เดือน
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
P การจัดซื้อจัดจ้างที่มี มูลค่าความเสียหาย
ความผูกขาดกับ
5,001 - 50,000 บาท
ผู้ประกอบการรายเดิม

3

4 12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4 ความเสี่ยงน้อย

การลด 1.วางแผนป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการ
ความเสียง รายเดิม ประจาปีงบประมาณ 2563

1.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีคู่มือการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตและไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม

2. ดาเนินการควบคุมและป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม ประจาปีงบประมาณ 2563

2.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการปฏิบัติขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างตามระเบียบสานักงาน
นายกรัฐมนตรีและไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม

3. ติดตามผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม ประจาปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน

3.ฝ่ายพัสดุและการบริการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างและสรุปรายงานการจัดซื้อ
จัดหาจัดจ้างทุกเดือน

4.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิมในปีถัดไป

4.'ฝ่ายพัสดุและการบริการมีการสรุปผลการการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสานักงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 3,6,9,12 เดือน

พบว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
ผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม ใน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้วิท ยาลัย นวัตกรรมและการจัดการมีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี
ระบบบริหารจัด การที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงก าหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ย งและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ย งและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมิน ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดาเนินการอย่างเหมาะสม
สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อให้ก ารด าเนินงานบริหารความเสี่ย งและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ จึ งได้ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ตั ว ชี้วั ด
ความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้

วัตถุประสงค์
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

1.1 ร้ อ ย ล ะขอ งป ระเด็ น

ร้อยละ 100

พิ จ ารณ าจากความเสี่ ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้น
ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจานวนของงานที่
ดาเนินการควบคุมภายในภาระ
งานของหน่วยงาน

ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ ได้ รั บ ก า ร
ควบคุม และลดระดั บ ความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อ
ปี

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่ นใจว่า 2.1 ร้อ ยละของงานที่ มีการ
การด าเนิ น งานจะบรรลุ ผ ล ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง กาหนด
ไว้

2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผลลัพธ์/ผลผลิต
1
เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห าร
16 ส.ค.63
ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร
ค ว าม เสี่ ย งแ ล ะค วบ คุ ม ภ าย ใน
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2 จัด ท า (ร่าง) แผนบริห ารความเสี่ย ง
ส.ค.-ก.ย.63
(ร่ าง) แผนบริ หารความเสี่ ยงและการ
แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ป ร ะ จ า ปี
ควบคุ มภายใน ประจ าปี งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
3 จัด ส่ ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ย ง
ส.ค.-ก.ย.63
(ร่ า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ป ร ะ จ า ปี
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
งบ ป ระม าณ พ .ศ. 2564 ให้ ก อ ง
พ.ศ. 2564
นโยบายและแผนตรวจสอบความ
ถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกต
และข้ อ เสนอแนะของกองนโยบาย
และแผน (ถ้ามี)
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ลาดับ
4

5

6

7

8

9

34

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

เสนอแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
24 ก.ย.63
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ .ศ . 2564 ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริห าร/อ านวยการ/คณะกรรมการ
สู งสุ ด ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ พิ จ ารณา
เห็นชอบ
จั ด ส่ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
30 ก.ย.63
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้ กั บ กองนโยบายและ
แผน
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และ ต.ค. 63 - ก.ย.64
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความ ต.ค.62 - ก.ย.63
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
มี.ค. 64
- รอบ 12 เดือน
ก.ย. 64
8.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4
และ ปค.5)
รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อ
คณะกรรมการบริห าร/อ านวยการ/
คณะกรรมการสู งสุ ด ของหน่ว ยงาน

ผลลัพธ์/ผลผลิต
แผนบ ริ ห ารความ เสี่ ย งและ การ
ควบคุม ภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบ

แผนบริห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564
ช่ อ งทางการเผยแพร่ แ ผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการด าเนิ น การตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการด าเนิ น การตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 และ 12 เดือน

มี ม ติ จ ากคณ ะกรรมการบริ ห าร/
อานวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของ
หน่วยงาน

ลาดับ

10

11

12

กิจกรรม
เพื่ อพิ จ ารณา และให้ ข้อ สั งเกตและ
ข้อเสนอแนะ
9.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
9.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4
และ ปค.5)
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ย ง และควบคุ ม
ภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564 ให้กับกองนโยบายและแผน
10.1 แผนบริหารความเสี่ยง
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
10.2 การควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)
- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4
และ ปค.5)
นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมาปรับปรุง
เผยแพร่ ร ายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนบ ริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้ประชาคมทราบ

วัน/เดือน/ปี

ผลลัพธ์/ผลผลิต

มี.ค. 64
ก.ย. 64

รายงานผลการดาเนิน งานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ
6 และ 12 เดือน
15 มี.ค.64
15 ก.ย.64

ก.ย.64

ก.ย.64
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ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะจากการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ประชาคมได้ รั บ รู้ แ ผนบริ ห ารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย นวัตกรรมและการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณ ะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่ อ ระบุ ค วามเสี่ ย ง สานั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ น า
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย
ควรคานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่
โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการ
วิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางาน
ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผูร้ ับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์วสิ ัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนการร่วมมือกับองค์กร
อิส ระท าให้ โครงการขาดการยอมรับ โครงการไม่ได้นาไปสู่ก ารแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูร้ ับบริการหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจ
นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
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การปฏิบั ติ งานของบุ ค ลากรซึ่งส่งผลต่ อการปฏิ บั ติงานต่ างๆ ขององค์ ก รท าให้ ไม่ บ รรลุวัตถุ ป ระสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคาร
สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน
งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทา
นิตกิ รรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานัน้ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากผู้มีอานวจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของส่วนรวมได้นามาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นอันเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึง่ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) การกาหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งกาหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ย งฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกั บ หน่วยงานที่มีข้อมูล
ตัวเลข หรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็น
ตัว เลขหรือจานวนเงินที่ชัด เจนได้ ก็ ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณ ภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์ เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด
และความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
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2.2 ระดับ ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง
น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึ งระดับ ของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถกาหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จั ด ระดั บ ความส าคั ญ จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น (Impact) และ
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ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน
การเกิ ดเหตุก ารณ์ ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุก ารณ์ ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ
สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ

ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงน้อย
ความเสี่ยงน้อยมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

5-9
3-4

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยูใ่ นระดับความเสี่ยง
น้อย
ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

1-2

ไม่ตอ้ งทาอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
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

Risk Appetite Boundary

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสีย่ ง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดั บ
ที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง
ได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัตหิ ลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
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3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การท างานหรือการออกแบบวิธีก ารท างานใหม่ เพื่ อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ ที่
องค์กรยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ ย งนั้ น ไปอยู่ น อกเงื่ อ นไขการด าเนิ น งาน โดยมี วิธี ก ารจั ด การความเสี่ ย งในกลุ่ ม นี้ เช่ น การหยุ ด
ดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงาน การลด
ขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย /ประกั นทรัพย์สินกั บบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อ ได้ ป ระเมิ นความเสี่ ย งและก าหนดกลยุ ท ธ์ในการจัด การความเสี่ย งแล้วจึงดาเนิ นการก าหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละ
กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่กาหนด ต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จดั การความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
ทุก ฝ่ายที่เกี่ย วข้องได้รับ ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีก ารเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผูบ้ ริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน
มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ งานการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณ ะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นาแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา
และอุ ป สรรคของการด าเนิ น การตามโครงการ ซึ่ ง สั ญ ญาณบ่ ง ชี้อั น จะน าไปสู่ ค วามเสี่ ย งที่ โครงการไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม
เนื่ อ งจ า ก ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งส ถ าน ก า ร ณ์ เห ตุ ก า รณ์ ภ า ย น อ ก ส่ งผ ล ต่ อ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ก า ห น ด ไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ท่ขี าดการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ
กับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
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3. ความเสี่ ย งด้า นทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารสถานที่ )
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จา่ ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะพิ จ ารณ าปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การประเมิ น ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย งโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในได้กาหนดเกณฑ์ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง
สามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท
ความเสี่ย งซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในของมหาวิท ยาลั ยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การน าความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสีย่ งที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อ ย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ม หาวิท ยาลั ยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพ ยากรได้อ ย่างถูกต้อ งภายใต้
งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับ ของความเสี่ยงที่เกิด จากความสั ม พั น ธ์ระหว่างโอ กาสที่จะเกิดความเสี่ย งและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ย งจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x
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ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ (Likelihood x Impact) ซึ่ ง จั ด แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile
แบ่งพืน้ ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทาอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
5

10

15

20

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสีย่ งทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง
หลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ซึ่ งไม่ ต้ อ งด าเนิ น การใดๆ เช่น กรณี ที่ มีค วามเสี่ย งในระดั บ ไม่รุน แรงและไม่คุ้ ม ค่ าที่ จ ะ
ดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดาเนินงานหรือ
กิจ กรรมที่ก่ อ ให้ เกิด ความเสี่ย งนั้น การเปลี่ย นแปลงวั ต ถุป ระสงค์ในการด าเนิน งาน การลดขนาดของงานที่จ ะ
ดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
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3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่ นได้ เช่น การท าประกันภั ย /ประกันทรัพ ย์สิน กับ บริษัท ประกัน การจ้างบุ คคล ภายนอกหรือการจ้างบริษั ท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ย งและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพีย งพอเหมาะสมมีป ระสิท ธิภาพประสิท ธิผล และมีการปฏิบั ติจ ริง
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

20 เสี่ยงสูงมาก

โอกาส

5

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ

4

คแนน(L x I)

โอกาส

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
P

จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับที่กาหนดไว้ (ความเสี่ยงปี 63)

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

การลด 1. กาหนด/แนวปฏิบัติการดาเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับ
ความเสียง สมัครนักศึกษา

ต.ค.63– ก.ย.64

2. สื่อสารและเผยแพร่/แนวปฏิบัติการดาเนินงานตามแผนรับสมัคร
นักศึกษา

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายวิชาการ

3. ดาเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคต่อผูบ้ ริหารเป็นประจาทุกเดือน
2.ด้านการปฏิบัติงาน
P

การนางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป มีงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย
เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เรื่อง

3

4

12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. วิเคราะห์และวางแผนการงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้
ความเสียง ประโยชน์
2. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ต.ค.-63
ต.ค.-63

3. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ต.ค.63-ก.ย.64

4. รายงานผลการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ต่อผู้บริหารยทุกเดือนเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส

ต.ค.63-ก.ย.64

5. จัดทาแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไป

ก.ย.-64

การลด 1. วิเคราะห์และจัดทาแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2564
ความเสียง
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประ
ปีงบประมาณ 2564

ต.ค.-63

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
P

ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)

ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่
มาก และทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก
1 - 4 ชั่วโมง

4

3

12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

ต.ค.-63

3.ดาเนินการแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2564

ต.ค.63-ก.ย.64

4. ติดตาม และประเมินผลความสาเร็จของการป้องกันไฟฟ้าดับ

ต.ค.63-ก.ย.64

5. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยไฟฟ้าดับ

ก.ย.-64

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

คแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

10 ความเสี่ยงสูง

โอกาส

5

ระดับความเสี่ยง

2

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
5,001 - 50,000 บาท

โอกาส

การเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิม ปี62)

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

P

(3) ความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

การลด 1.จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ความเสียง 2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงานภายใน
วิทยาลัยได้รับทราบ
3.ดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
4.ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
5.นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปีถัดไป

P

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ากว่าปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 2

3

5

15 ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. กาหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการดาเนินงานเบิกจ่ายตามแผน
ความเสียง งบประมาณ
2. สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติการดาเนินงานตามแผน
งบประมาณ

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.-63
พ.ย.-63

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

ธ.ค. 63,มี.ค.64,
มิ.ย.64 ,ก.ย. 64
ก.ย.-64

ต.ค.-63
ต.ค.-63

3. ดาเนินการตามแผนงบประมาณ

ต.ค.63-ก.ย.64

4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคต่อผูบ้ ริหารเป็นประจาทุกเดือน

ต.ค.63-ก.ย.64

5.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณในปีถัดไป

(10) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ก.ย.-64

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
P

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายใน
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ
หน่วยงาน
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยง
ปี 62)

3

4

12 ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

การลด 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน
ความเสียง วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย
2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ
เปลี่อ่ยสารความรู
นแปลงกฎหมายของหน่
วยงานภายนอก
3.สื
้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ
4.ให้คาปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ข้อกฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

โอกาส

คแนน(L x I)

ระดับความเสี่ยง

5

(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลกระทบ

2

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

(4) สัญญาณเตือนภัย

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอืน่ ๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

คแนน(L x I)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

2

2

4

ความเสี่ยงน้อย

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
P

การเอือ้ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้
จัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000
บาท

10 ความเสี่ยงสูง

การลด 1.วางแผนป้องกันการเอือ้ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ความเสียง ประจาปีงบประมาณ 2564

ต.ค.-63

2. ดาเนินการควบคุมและป้องกันการเอือ้ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564

ต.ค.64-ก.ย.64

3. ติดตามผลการดาเนินงานการเอือ้ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อ
ผูบ้ ริหารเป็นประจาทุกเดือน

ต.ค.63-ก.ย.64

4.นาผลการประเมินมาปรับปรุงการเอือ้ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ในปีถัดไป

ก.ย.-64

ผูก้ ากับดูแล :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผูร้ ับผิดชอบ :
ฝ่ายบริหาร

บทที่ 4
แผนการควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งาน/วัตถุประสงค์
1. งานธุรการและสาร
บรรณ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ออกเลขรับ-ส่งเอกสาร
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณและ
สามารถค้นหาได้สะดวก
รวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
2. งานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์เพื่อให้
ข่าวสารที่เผยแพร่มีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

3. งาน IT-โสตฯ
วัตถุประสงค์เพื่อให้มกี าร
ควบคุมดูแลและซ่อม
บารุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1.ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื่อง
2.ตรวจสอบเอกสาร
3.ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
4.ค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
5.คัดแยกเอกสาร
6.บริการจัดทาบัตรจอดรถ
7.จัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

1.ประกาศข่าวสาร
2.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
3.ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา/ภายใน-ภายนอก

ต.ค. 63-ก.ย. 64
ต.ค. 63-ก.ย. 64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 เม.ย. 64
รอบที่ 3 มิ.ย. 64
ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

กิจกรรมการควบคุม

4.ถ่ายรูปกิจกรรม
5.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
6.ตอบคาถามเบือ้ งต้นผู้มาติดต่อ
7.ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

1.ซอมบารุงฮารแวร
2.บริการการเรียนการสอน
3.ถายภาพ/วีดีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก
4.ติดตัง้ อุปกรณใหม
5.ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
6.งานระบบเครือขาย 16
7.เพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต
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งาน/วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน (O)
4. งานอาคารยานพาหนะ
วัตถุประสงค์เพื่อให้มกี าร
ควบคุมดูแลและซ่อม
บารุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
5. งานบุคลากร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสรรหา
บุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด โปรงใส่
ตรวจสอบได้
2.เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กาหนด/
ตาแหน่งงานที่เหมาะสม
3.เพื่อให้การประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O) และด้าน
การปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C)
6. งานการเงิน
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
เบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบ
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ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดการระบบวงจรปด
2.ควบคุมดูแลชางและผูรับเหมา
3.แจงซอมขอมูลออนไลน

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

1.จัดทากรอบอัตรากาลัง
2.สรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้)
3.ลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
4.ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มา สาย
5.ตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ
6.จัดทาหนังสือรับรอง
7.งานทะเบียนประวัตบิ ุคลากร
8.ประเมินการปฏิบัตงิ าน (ทดลองงาน)
9.ประเมินการปฏิบัตงิ าน

ต.ค. 63
ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

ต.ค. 63-ก.ย. 64
รอบที่ 1 มี.ค.64
รอบที่ 2 ก.ย. 64
รอบที่ 1 มี.ค.64
รอบที่ 2 ก.ย. 64
ต.ค. 63
ต.ค. 63-ก.ย. 64
ต.ค. 63
ต.ค. 63-ก.ย. 64
รอบที่ 1 มี.ค.64
รอบที่ 2 ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

กิจกรรมการควบคุม

10.พิจารณาความดีความชอบ
11.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
12.พัฒนาบุคลากร
13.จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
14.ค้นหา ติดตามเอกสารระหว่างดาเนินการ
15.งานบริการฐานข้อมูล ERP

1.จัดทาเงินเดือน
2.จัดทาสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการ
3.ตรวจสอบการคืนเงินยืม
4.เบิกจ่ายทั่วไป
5.เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน – ค่าสอนเกิน 12 คาบ

รอบที่ 1 ธ.ค. 63

งาน/วัตถุประสงค์
กระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการปฏิบัติ
ตามกฏหมาย/ระเบียบ
(C)และด้านการรายงาน
ทางการเงิน (F)
7. งานบัญชี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
เบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการปฏิบัติ
ตามกฏหมาย/ระเบียบ
(C)และด้านการรายงาน
ทางการเงิน (F)
8. งานพัสดุ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรง
ความต้องการ
2.เพื่อควบคุมและเก็บ
รักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O) และด้าน
การปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C)
9. งานบริหารงานทัว่ ไป
วัตถุประสงค์เพื่อบริหาร

กิจกรรมการควบคุม

6.เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา - OT
7.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ
8.จัดทาโครงการ
9.รับจ่ายเช็ค/เงินสด

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
รอบที่ 2 เม.ย. 64
รอบที่ 3 ก.ย. 64
ต.ค. 63-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทาบันทึกข้อความ
2.จัดทางบกาไรขาดทุนของหน่วยงาน ประจาเดือนและ
ประจาภาคเรียน
3.ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP
4.ควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

1.จัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัดจางผานระบบ ERP โดยวิธีตกลง
ราคา
2.ควบคุมพัสดุ
3.ออกเลขครุภัณฑ
4.จาหนายพัสดุ
5.จัดทารายงานพัสดุคงเหลือ
6.ขึน้ ทะเบียนผูขาย
7.จัดทาแผนซื้อครุภัณฑประจาป
8.ทาทะเบียนประวัตคิ รุภัณฑ
9.ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ-สัญญาจ้าง

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายบริหาร

1.ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ

รอบที่ 1 ธ.ค.63

ฝ่ายวิชาการ
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งาน/วัตถุประสงค์
จัดการงานฝ่ายวิชาการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
2.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริการ
การศึกษา
3.จัดทาแผนงานงบประมาณฝ่ายบริการการศึกษา
4.จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายบริการการศึกษา
5.ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน

6.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ
7.จัดทาแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ
8.จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ
9.จัดทาประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
10.อนุมัตเิ บิกคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ
11.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
10. งานหลักสูตรและการ
สอน
วัตถุประสงค์เพื่อให้
หลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และได้รบั การรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการปฏิบัติ
ตามกฏหมาย/ระเบียบ
(C)

11. งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล
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1.เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7
2.จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
3.เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
4.เปลี่ยนรหัสรายวิชา
5.ย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก)
6.ขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาขอ
เรียนสมทบมหาวิทยาลัยอื่น-บางรายวิชา
7.พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ
5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร
8.เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
9.จัดทาตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3
กลุ่มเรียนขึ้นไป
10.ขอเปิดรายวิชา
11.จัดทาตารางสอน
12.ควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
รอบที่ 2 เม.ย. 64
ก.ค.64-ส.ค.64
ต.ค.63
ต.ค. 63-ก.ย. 64
รอบที่ 1 ธ.ค. 63
รอบที่ 2 เม.ย. 64
รอบที่ 3 ก.ย. 64
ก.ค.64-ส.ค.64
ต.ค. 63
ต.ค. 63-ก.ย. 64

ต.ค. 63-ก.ย. 64
ก.ค. 64- ส.ค.64
ต.ค. 63-ก.ย. 64

ก.ค. 64- ส.ค.64
มิ.ย. 64- ส.ค.64
ต.ค. 63-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ประมวลผลการเรียน
เป็นไปตามปีการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1.เก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน

2.เพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า

3.ส่งเกรดผ่านระบบ Internet
ส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอส่งค่าระดับคะแนน
ล่าช้า
4.ส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า
5.สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ทั้งสาขา/คณะ

6.ขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและ
ชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า
7.จัดทาซองอาจารย์ที่ปรึกษา

8.ยื่นคาร้องขอสอบภายหลัง
9.ขอแก้ไขผลการเรียน
10.จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
ปรึกษา-พิเศษ-หลักสูตร

คณาจารย์ประจา-ที่

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 พ.ค.64
รอบที่ 3 ส.ค. 64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 พ.ค.64
รอบที่ 3 ส.ค. 64
ต.ค. 63-ก.ย.64

ฝ่ายวิชาการ

ต.ค. 63-ก.ย.64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 พ.ค.64
รอบที่ 3 ส.ค. 64
ต.ค. 63-ก.ย.64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 พ.ค.64
รอบที่ 3 ส.ค. 64
ต.ค. 63-ก.ย.64
ต.ค. 63-ก.ย.64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 พ.ค.64
รอบที่ 3 ส.ค. 64
ก.ค.64-ส.ค.64

11.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย
วิชาการ
12.จัดทาคู่มืออาจารย์พิเศษ
ก.ค.64-ส.ค.64
13.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/ประชุม ต.ค. 63-ก.ย.64
ทั่วไปฝ่ายวิชาการ
14.จัดทาแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ
ส.ค.64-ก.ย.64
15.จัดพิมพ์-อัดสาเนาข้อสอบและคาอธิบายรายวิชา
รอบที่ 1 พ.ย.-ธ.ค.
ประจาปีการศึกษา
63
เก็บรวบรวมและจัดเตรียมข้อสอบ
รอบที่ 2 เม.ย.-พ.ค.
64
รอบที่ 3 ก.ค. 64
16.จัดรายงานการประชุมเพื่อส่งเกรด
รอบที่ 1 ม.ค. 64
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ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

งาน/วัตถุประสงค์

12. งานการรับเข้าศึกษา
ต่อ
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้
เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาที่วางไว้
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม

1.ประชุมวางแผนรับนักศึกษาประจาปี
2.จัดทาแผนรับนักศึกษาประจาปี และจัดส่งกองบริการ
การศึกษา
จัดทาบันทึกข้อความแผนรับนักศึกษาประจาปี ส่งกอง
บริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ
3.จัดทาบันทึกข้อความเกณฑ์การสอบและสัมภาษณ์ ส่ง
กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ
4.รับสมัครนักศึกษา (ระบบมหาวิทยาลัย)
รับสมัครนักศึกษา (รับตรงวิทยาลัยฯ)
5.จัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ (ระบบมหาวิทยาลัย)
จัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ (รับตรงวิทยาลัยฯ)
6.จัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ (กรณีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
ทุนการศึกษากรณีมหาวิทยาลัยฯ)
จัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ (กรณีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
ทุนการศึกษากรณีวิทยาลัยฯ)

13. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาของวิทยาลัยมีที่
ฝึกงานครบทุกคน
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
14. งานมาตรฐาน
วิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
มาตรฐานวิทยานิพนธ์
ของระดับบัณฑิตศึกษา
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ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
รอบที่ 2 พ.ค.64
รอบที่ 3 ส.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 64
มิ.ย.64

ฝ่ายวิชาการ

มิ.ย.64

ฝ่ายวิชาการ

รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 เม.ย. 64
รอบที่ 3 มิ.ย. 64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 เม.ย. 64
รอบที่ 3 มิ.ย. 64
รอบที่ 1 ม.ค. 64
รอบที่ 2 เม.ย. 64
รอบที่ 3 มิ.ย. 64

1.จัดทาหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.จัดโครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
3.จัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์
4.จัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

พ.ย.63-ธ.ค.63

ฝ่ายวิชาการ

พ.ย.63-ธ.ค.63

ฝ่ายวิชาการ

1.สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ
2.กลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ
3.แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
4.สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกันวิทยานิพนธ์

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิชาการ

งาน/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
15. งาานวิเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อดูแล
นักศึกษาชาวต่างชาติ
ตลอดปีการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

16. งานวิเคราะห์
แผนงาน-งบประมาณ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มงี บประมาณใช้
ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม
2.เพื่อให้การรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดาเนินงานมี
ความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1.ต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ
2.ขอหนังสือเชิญนักศึกษาต่างชาติ
3.ขอขยายระยะเวลาวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติ
4.จัดทาหนังสือภาษาอังกฤษ
5.แปลเอกสาร
6.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7.ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
8.ปรับปรุงเวปไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
9.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ
10.จัดทาแผนความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิชาการ

1.จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบประมาณ
แผ่นดิน
จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – (งบประมาณนอก
งบประมาณรายได้)
2.จัดทาประมาณการรายรับงบประมาณประจาปี
3.รายงานผลการปฏิบัตงิ านการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาเดือน/ไตรมาส/ปี

เม.ย. - มิ.ย. 64

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

กิจกรรมการควบคุม
5.ตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
6.ตรวจสอบการลอกเลือนงานวรรณกรรม
7.สาเร็จการศึกษา

4.จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5.ควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
6.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบดาเนินงาน)
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
7.จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
8.รายงานผลตามโครงการ Agenda ประจาเดือน
9.จัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
10.จัดทารายงานความคุ้มค่า
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ก.ย.64
รอบที่ 1 ธ.ค.63
รอบที่ 2 มี.ค.64
รอบที่ 3 มิ.ย.64
รอบที่ 4 ก.ย.64
ก.ค.-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ค.-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64
ก.ค.-ก.ย.64
ก.ค.-ก.ย.64

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
11.จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ

17. งานพัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัตริ าชการ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและมีผล
การปฏิบัติราชการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของการ

1.ประชุมชีแ้ จง/ติดตามงานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ

2.จัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับหน่วยงาน/
บุคคล
3.จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
4.ติดตาม ทบทวน ผลการดาเนินงานของตัวชีว้ ัด
5.รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัตริ าชการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
ประจาเดือนผ่านระบบติดตาม/ประเมินผล
(O)
6.รายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
7.จัดการความรู้ (KM)
8.จัดทาแผน/บริหารความเสี่ยง
9.รายงานการควบคุมภายใน
18. งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการปฏิบัติ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )

19. งานผลิตผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
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1.ประชุมชีแ้ จง/ติดตามงานประกันคุณภาพ
2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
3.จัดทาแผนปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพประจาปี
การศึกษา
4.จัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/
ระดับคณะ
5.จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
6.บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online
7.รับตรวจการประเมินประจาปี/ระดับสาขา/ระดับคณะ
8.รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณ
9.รับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ.

1.ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์สง่
สถาบันวิจัย

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ก.ค.-ก.ย.64

ก.ย.63

ก.ย.63
ก.ย.63
ก.ย.63
ต.ค63-ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

รอบที่ 1 มี.ค.64
รอบที่ 2 ก.ย.64
ก.ย.63
ก.ย.63
รอบที่ 1 มี.ค.64
รอบที่ 2 ก.ย.64
ต.ค.63

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ส.ค.-ก.ย.64
ก.ค.-ส.ค.64
ก.ค.-ส.ค.64
ก.ค.-ส.ค.64
ก.ค.-ส.ค.64

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ

งาน/วัตถุประสงค์
และสนับสนุนให้อาจารย์
มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
20. งานการจัดทา
วารสารวิชาการ
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทา
วารสารวิชาการให้เข้าสู่
ฐาน TCI กลุ่ม 2
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
21. งานผลิต
วารสารวิชาการ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
คณาจารย์ในการผลิต
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)

22. งานการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
วัตถุประสงค์เพื่อจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

2.จัดโครงการพัฒนานักวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ

1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาวารสาร
2.จัดทาวารสารวิชาการ
3.จัดประชุมเพื่อพัฒนาวารสารภายในให้เข้าสูฐ่ านข้มูล
TCI
4.ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ
5.เขียนอนุมัติโครงการวารสารวิชาการ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1.ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซด์คณะ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน(การจัดประชุม
ระดับชาติ)
2.เขียนโครงการโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ
3.รับบทความการประชุมวิชาการ
4.ดาเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ
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งาน/วัตถุประสงค์
(O)
23. งาน U-Ranking
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และผลักดันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
24. งานบริการศูนย์
เรียนรู้สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่ง
เรียนรู้เป็นที่รู้จักของ
สังคม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
25. งานบริการวิชาการ
แก่สังคม
วัตถุประสงค์เพื่อให้การ
บริการวิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
26. งานกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
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ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

กิจกรรมการควบคุม

1.ติดตามผลการดาเนินงาน U-Ranking
2.งานลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซด์
Ranking

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ต.ค.63
ต.ค.63
พ.ย.-ธ.ค.63
ม.ค.-ก.ย.64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ต.ค.63
ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

U-

1.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการและประเมินความพึง
พอใจ(ศูนย์การเรียนรู้)

1.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
2.ประชุมชีแ้ จงความต้องการชุมชน
3.จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
4.ลงพื้นที่บริการวิชาการ

1.จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปี
2.จัดโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.จัดทาสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
4.จัดประชุมสโมสรนักศึกษา
5.จัดประชุมคณะกรรมการชมรม
6.จัดทาแบบสารวจความต้องการและความพึงพอใจใน
การให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
7.วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการของฝ่าย
กิจการนักศึกษา
8.จัดทารายงานประจาปีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9.จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
10.จัดทาแผนกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายประจาปี
11.จัดโครงการตามแผนกิจกรรมด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
12.จัดทาสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมด้านการ
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
13.จัดทาเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม
14.สอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย
นักศึกษา (ไม่รวมแต่งตั้ง
15.ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อมูลเพื่อทา
ข่าวหลังกิจกรรม
16.จัดทาฐานข้อมูลทาเนียบนักศึกษาปัจจุบัน
17.ออกบูทประชาสัมพันธ์นักศึกษา
18.จัดการเลือกตัง้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา
19.บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ/วิทยาลัย
(อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ)

27. งานบริหารและสวัสดิ
ภาพ
วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการนักศึกษาในด้าน
สวัสดิภาพของ
มหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

1.ดาเนินการขออนุมัตเิ งินรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล และสร้างชื่อเสียง
2.ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา
3.จัดทาหนังสือรับรองพฤติกรรมนักศึกษา
4.บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
5.รับคาร้องเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารล่าช้า
6.ให้บริการยาสามัญประจาบ้าน
7.ให้บริการยาสามัญประจาบ้าน (กรณีออกนอก
สถานที่)
8.บริการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์

28. งานแนะแนวและ
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ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63
ต.ค.63-ก.ย.64

ต.ค.63
ต.ค.63-ก.ย.64

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์
ทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
นักศึกษาให้ได้รับทุนตาม
เกณฑ์ที่วทิ ยาลัยกาหนด
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการปฏิบัติ
ตามกฏหมาย/ระเบียบ
(C)
29. งานศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
เห็นความสาคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)
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กิจกรรมการควบคุม

1.คัดเลือกผู้เข้ารับทุน

1.จัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.จัดโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.จัดทาสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ต.ค.63

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ต.ค.63-ก.ย.64

ภาคผนวก
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คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ที่ ๕๐๖/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆประจําปการศึกษา ๒๔๖๓ และประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใหมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
งาน ดังตอไปนี้ คณะกรรมการอํานวยการ
1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

4. รองคณบดีฝายบริหาร
5. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7. รองคณบดีฝายกิจการตางประเทศ
7. หัวหนาสํานักงาน
8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ทําหนาที่
1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานตางๆ
ประจําปการศึกษา 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. กํากับติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ
3. ปฏิบัติงานในดานตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563
1.1 ผศ.ดร.ภัทรวิทย
1.2 นายจเร
1.3 นางสาวศุทธินี

อยูวัฒนะ
ประธาน
นาคทองอินทร กรรมการ
ไชยรัตน
เลขานุการ

2. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
2.1 ผศ.ดร.ภัทรวิทย
อยูวัฒนะ
ประธาน
2.2 นายจเร
นาคทองอินทร กรรมการ
2.3 นางสาวศุทธินี
ไชยรัตน
เลขานุการ
3. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ประจําปการศึกษา 2563
3.1 ผศ.ดร.สุพัตรา
ปราณี
ประธาน
3.2 ดร.บารมีบุญ
แสงจันทร
กรรมการ
3.3 นางสาวมณีรัตน
ทองโอน
เลขานุการ
4. แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 ผศ.ดร.ภัทรวิทย
อยูวัฒนะ
ประธาน
4.2 ผศ.หทัยพันธน
สุนทรพิพิธ
กรรมการ
4.3 นายจเร
นาคทองอินทร กรรมการ
4.4 นางสาวศุทธินี
ไชยรัตน
เลขานุการ
5. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564
5.1 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ
สิทธิวรงคชัย ประธาน
5.2 นางสาวพัทธนันท
โรจนรุงวัฒน กรรมการ
5.3 นางสาวดวงกมล
สุรพิพิธ
เลขานุการ
6. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2564
6.1 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ
สิทธิวรงคชัย ประธาน
6.2 นางสาวพัทธนันท
โรจนรุงวัฒน กรรมการ
6.3 นางสาวดวงกมล
สุรพิพิธ
เลขานุการ
7. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2564
7.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
7.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
7.3 นายพีชญานัท
กอนทองคํา
เลขานุการ
8. แผนปฏิบัติการดานการปรับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ 2564
8.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
8.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
8.3 นายจารึก
รูปบุญ
เลขานุการ
9. แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564
9.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
9.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
9.3 นายจารึก
รูปบุญ
เลขานุการ
10. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2564
10.1 ผศ.ปรเมษฐ
10.2 นายชนะอัญญ

แสงออน
อุไรรักษ

ประธาน
กรรมการ

10.3 นายอนุสรณ
ตวนเครือ
เลขานุการ
11. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2564
11.1 ผศ.ดร.บัณฑิต
ผังนิรันดร
11.2 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
11.3 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน
12. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

12.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
12.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน
12.3 นางสาวสุภาพ
พฤฒิสาริกร
13. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

13.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
13.2 นางสาวนํ้าทิพย
กลีบบัวบาน กรรมการ
13.3 นางสาวสุภาพ
พฤฒิสาริกร เลขานุการ
14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
14.1 ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน
14.2 นางสาวจุไรรัตน
อนุพันธ
14.3 นางสาววาสนา
อนปอม
15. แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

15.1 ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน
15.2 นางสาวรุจเรศ
พินธุวัฒน
15.3 นางสาววาสนา
อนปอม
16. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

16.1 ผศ.ปรเมษฐ
แสงออน
ประธาน
16.2 ผศ.ดร.วิจิตรา
ศรีสอน
กรรมการ
16.3 นางสาวจุไรรัตน
อนุพันธ
เลขานุการ
17. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
17.1 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ
17.2 นางสาวพัทธนันท
17.3 นางสาวดวงกมล

สิทธิวรงคชัย
โรจนรุงวัฒน
สุรพิพิธ

ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

ทําหนาที่
1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และประจําปงบประมาณ
2564
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และ
ประจําปงบประมาณ 2564
3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 2563 และประจํา
ปงบประมาณ 2564

สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
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