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ค าน า 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้

หนว่ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 

3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ต้องมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นัน้ 

 จากหลักการดังกล่าวข้างตน้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุม

ภายใน ของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

 

                                                                (รองศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนริันดร)์ 

(คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

       15 กันยายน 2565 

 



 

  
   

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม

พันธกจิของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑก์ารประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้ส่วน

ราชการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกั นระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดท าแผนบริหาร  

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ

ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู ้

ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ

บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 

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

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก ่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร



 

 

จัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 7 ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 

5 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหมไ่ม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่ 

 2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์มีน้อย 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

จ านวน 3 ความเสี่ยง ได้แก่  

 3.1 ไฟฟ้าดับ 

 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 

 3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่  

 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่ 

  5.1  การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้จัดจา้ง 

 โดยมีแนวโน้มในการจัดการความรู ้ดังนี้ 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่

เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

(ความเสี่ยงปี 63) 

1. ก าหนด/แนวปฏิบัติการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตาม

แผนรับสมัครนักศึกษา 

2. สื่อสารและเผยแพร/่แนวปฏิบัติการด าเนนิงานตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษาพร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์ในเชงิ

พาณชิย์มีน้อย 

1. วิเคราะหแ์ละวางแผนการงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป

ใช้ประโยชน์ 

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

3. ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรม



 

  
   

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

หรอืเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อผู้บริหารยทุกเดือนเพื่อพิจารณาและ

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาส 

5. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามงานวิจัย 

นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิม ปี

63) 

1. วิเคราะห์และจัดท าแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 

2564 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประ

ปีงบประมาณ 2565 

3.ด าเนนิการแผนป้องกันไฟฟ้าดับ ประปีงบประมาณ 2565 

4. ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันไฟฟ้าดับ  

5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันภัยไฟฟ้าดับ 

3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย  (ความ

เสี่ยงเดิม ปี63) 

1.จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้หน่วยงาน

ภายในวิทยาลัยได้รับทราบ 

3.ด าเนนิงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในปี

ถัดไป 

3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่

เป็นไปตามแผน 

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานเบิกจ่ายตามแผน

งบประมาณ 

2. สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติการด าเนินงานตาม

แผนงบประมาณ 

3. ด าเนนิการตามแผนงบประมาณ 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงาน

ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณในปี

ถัดไป 



 

 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับ ของหนว่ยงาน

ภายนอกมีผลตอ่การปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยง ปี 

63) 

1. หนว่ยงานที่รับผดิชอบในแตล่ะงานวิเคราะหถ์ึงการเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ของหนว่ยงานภายนอกที่มผีลตอ่การ

ปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

2. ปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายของหน่วยงานภายนอก 

3.สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับให้กับ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแบะถือปฏิบัติ 

4.ให้ค าปรึกษา ตีความ วนิิจฉัย ขอ้กฎหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้

การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.1 การเอื้อประโยชน์ตอ่พวกพ้อง

ในการจัดซือ้จัดจ้าง (ความเสี่ยง

เดิม ปี 63) 

1.วางแผนป้องกันการเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องในการจัดซือ้จัด

จา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2. ด าเนินการควบคุมและป้องกันการเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องใน

การจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3. ตดิตามผลการด าเนินงานการเอื้อประโยชน์ตอ่พวกพ้องในการ

จัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

4.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องใน

การจัดซือ้จัดจ้าง ในปีถัดไป 

 

การควบคุมภายใน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และ

ผูร้ับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

 

 

 



 

  
   

งาน วตัถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแก่

สังคม 

วัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารบริการวิชาการตรงตาม

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

4 

2 งานบริการศูนย์เรยีนรู้สู่

ชุมชน 

วัตถุประสงค์เพื่อใหแ้หล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

1 

3 งานการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

วัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

4 

4 งานผลิตผลงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี

การตพีิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

2 

5 งานการจัดการท า

วารสารวิชาการ 

วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าวารสารวิชาการให้เข้าสู่ฐาน 

TCI กลุ่ม 2 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

5 

6 งานผลติวารสารวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมคณาจารย์ในการผลติ

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

1 

7 งาน U-Ranking วัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมและผลักดันการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

 

8 งานศลิปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อใหบุ้คลากรและนักศึกษาเห็น

ความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

3 

9 งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายวิชาการให้

เป็นไปตามที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

11 

10 งานรับเข้าศึกษาต่อ วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศกึษาต่อให้

เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

10 



 

 

งาน วตัถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

11 งานหลักสูตรและการสอน วัตถุประสงค์เพื่อใหห้ลักสูตรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม

กฏหมาย/ระเบียบ (C) 

12 

12  งานทะเบียบและ

ประมวลผลข้อมูล 

วัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารประมวลผลการเรียนเป็นไป

ตามปีการศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

19 

13 งานฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 

วัตถุประสงค์เพื่อใหน้ักศึกษาของวิทยาลัยมีที่ฝึกงาน

ครบทุกคน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

4 

14 งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐานวิทยานิพนธ์ของ

ระดับบัณฑติศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

7 

15 งานวิเทศ วัตถุประสงค์เพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติตลอดปี

การศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

10 

16  งานกิจกรรมนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

19 

17 งานบริหารและสวัสดิภาพ วัตถุประสงค์เพื่อใหบ้ริการนักศึกษาในด้านสวัสดิ

ภาพของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

8 

18 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนตาม

เกณฑท์ี่วทิยาลัยก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม

กฏหมาย/ระเบียบ (C) 

1 

19 งานพัสดุ วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซือ้จัดจา้งเป็นไป

9 



 

  
   

งาน วตัถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

ตามระเบียบและตรงความต้องการ 

2.เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพ้ร้อมใชง้าน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

20 งานการเงิน และบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ

การเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม

กฏหมาย/ระเบียบ (C)และด้านการรายงานทาง

การเงนิ (F) 

วัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ

การเบิกจ่าย     

14 

21 งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อใหข้่าวสารที่เผยแพร่มคีวาม

ถูกต้องและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

7 

22 งานธุรการและสารบรรณ วัตถปุระสงค์เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารถูกต้อง 

รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

วา่ด้วยงานสารบรรณและสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

7 

 

23 งานบุคลากร วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่

ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

2.เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหน่งงานที่เหมาะสม 

3.เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ (C) 

15 



 

 

งาน วตัถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม

การควบคุม 

24 งาน IT-โสต วัตถุประสงค์เพื่อใหม้ีการควบคุมดูแลและซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์ให้ใชง้านได้ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

7 

25 งานอาคาร-ยานพาหนะ วัตถุประสงค์เพื่อใหม้ีการควบคุมดูแลและซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์ให้ใชง้านได้ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

3 

26 งานวิเคราะหแ์ผนงาน-

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ

หนว่ยงานที่เหมาะสม 

2.เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณและ

ผลการด าเนินงานมคีวามถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

13 

 

28 งานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน 

หนว่ยงานจัดการศกึษา 

วัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของหนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการปฏิบัติตาม

กฏหมายและระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

 

9 

29 งานติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

วัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมปีระสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน (O) 

10 

 

 

 



 สารบัญ  

  หน้า 

ค าน า  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

สารบัญภาพ  

บทที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด

มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน

อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ

ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐคู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) ตัวชีว้ัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับ

การประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหนว่ยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานบคุลากร 

- งานวิชาการ 

- งานคอมพิวเตอร์ 

- งานกิจการนักศึกษา 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสด ุ

- งานประชาสมัพันธ ์

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวิจัยและบรกิารวิจัย 

- งานวิเทศนส์ัมพันธ ์

 

 

 

 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 

- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการคา้ระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการค้า 

- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 

- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารการตลาด 

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล 

- บธ.ม. สาขาการจัดการทุนมนุษยแ์ละการ

ประกอบการ 

- บธ.ม. สาขาการจัดการการกีฬา 

- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 

- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

- ปรด. สาขาการจัดการการกีฬา 

- ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการทุนมนษุยแ์ละการ

ประกอบการ 

 

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยฯี 

- สโมสรนักศึกษาเก่า 

- กองทุนพฒันาวิทยาลัย 

- ศูนย์การเรียนรู้วจิัยและบริการวชิาการ 

- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 

- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อ

เสรมิสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพคุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

  1.1 งานธุรการและสาร

บรรณ 

  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร 

/ยานพาหนะ 

  1.5 งานบุคลากร 

  1.6 งาน ISO 

  1.7 เลขานุการ 
2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

  2.1 งานพัสด ุ

  2.2  งานการเงิน  

งานบัญช ีงบประมาณ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

  1.1 งานบริหารงาน

ท่ัวไป 

  1.2 งานหลักสูตรและ 

การสอน 

  1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 

  1.5 งานฝึก 

ประสบการณ์วิชาชพี 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ

ประกันคุณภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์

แผนงาน/งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมินผลปฏบัิติ

ราชการ 

  1.3 งานประกัน 

คุณภาพ 

1. ฝ่ายงานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

  1.1 งานผลิตผลงานวจิัย 

  1.2 งานเผยแพร่ 

ผลงานวจิัย 

  1.3 งานผลิต 

วารสารวิชาการ 

  1.4 งานบริการวิชาการแก่

สังคม 

  1.5 งานศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกจิการนักศึกษาและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกิจการนักศึกษา 

  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 

  1.3 งานแนะแนวและ 

ทุนการศึกษา 

  1.4 งานท านุบ ารุง 

ศลิปวัฒนธรรม 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการตา่งประเทศ 

1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  1.1 งานวเิทศสัมพันธ์ 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วจิัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม

องค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สูก่ารท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key Result Areas) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการขอ้มูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 

1.2.6 เสาหลัก 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

 2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล  

 3. บุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 
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1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

 1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นใน

การประกอบอาชีพ  

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง 

 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ  

 

1.2.11 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนามหาวิทยาลั ย ให้ เป็ น เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้ เป็นมืออาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564 ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 1 1 

-  สาขาการจัดการการกีฬา   1 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          1 1 - 

หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           1  - 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    

- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 1 1 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

  -  สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 1 1 1 

  - สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษยแ์ละการประกอบการ - - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

- สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการกีฬา   1 

หลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ 1 1 - 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ  1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า 1 1 - 

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual)   1 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด 1 1 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 1 - 

รวมท้ังสิ้น 14 13 12 
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  
ปีการศกึษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 
ปรญิญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ          
- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - 15 15 - 89 89 - 367 367 

- สาขาการจัดการกีฬา    - 23 23 - 40 40 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต          

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง - 10 10 - 10 10 - - - 

ปรญิญาโท 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต          

- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - 11 11 - 23 23 - - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          

- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - 10 10 - 10 10 - 47 47 
- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการทุนมนุษยแ์ละ
การประกอบการ 

   - 5 5 - 30 30 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต          

- สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการจดัการ - 29 29 - 8 8 - 140 140 

- สาขาการจัดการกีฬา    - 5 5 - 6 6 

ปรญิญาตร ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ          

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 24 7 31 29 - 29 76 196 272 

- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ 

31 - 31 39 - 39 82 - 82 

- สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละองค์การ 38 - 38 26 - 26 - - - 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
1 - 1 4 - 4 75 - 75 

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 79 - 79 79 - 79 234 - 234 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า 35 - 35 122 - 122 44 - 44 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ       28 - 28 

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ       28 - 28 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต          
- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด 

29 - 29 69 - 69 135 - 135 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต          
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 277 301 578 253 - 253 - - - 

รวมทั้งสิ้น 514 373 887 592 173 794 702 419 1,121 

**หมายเหต ุข้อมูล ณ วันท่ี 10 ก.ย. 62 

 

7



 

 

1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ปรญิญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ          

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - 4 4 - 7 7 - 5 5 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต          

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - - - - - - - - - 

ปรญิญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต          

    - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต - - - - - - - - - 

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - - - - - - - - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - 22 22 - 21 21 - - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต          

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ - - - - - - - 105 105 

ปรญิญาตร ี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ            

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 1 16 17 73 - 73 101 - 101 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ 
- - - 61 - 61 50 - 50 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละ

องค์การ 
18 - 18 15 - 15 47 - 47 

- สาขาวิชานวตักรรมการค้าระหว่างประเทศ  - - - - - - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต - - - - - - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า - - - - - - - - - 

   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต          

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 
37 - 37 28 - 28 56 - - 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       - - - 

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 173 176 349 76 89 164 - - - 

รวมทั้งสิ้น 229 218 447 253 89 341 254 110 364 

 

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2564 
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1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการมงีานท า 216 271 235 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 65.27 94.51 94.98 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 4.65 4.67 4.68 
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1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ปริญญาเอก 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ       

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 2 2 6 6 6 6 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          6 6 6 6 - - 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           - - - - - - 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต       

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 6 6 5 5 - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       
   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - - 2 2 2 2 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต       

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 1 3 3 3 3 

ปริญญาตรี 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ         

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 3 3 5 5 5 5 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  

เพื่อธุรกิจ 
5 5 5 5 5 5 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง

ประเทศ  
- - - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 1 1 - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการการคา้   - - - - 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละองคก์าร 3 3 5 5 5 5 
   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 
2 2 5 5 5 5 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 7 7 10 10 - - 
ส่วนกลาง 3 3     

รวมทั้งสิ้น 39 39 52 52 31 31 
 

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2564 

 

 

 

10



 

 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ

2563 

ปีงบประมาณ

2564 

ปีงบประมาณ

2565 

ปริญญาเอก    

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 3 - - 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต    

- สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง                          2 -  

ปริญญาโท    

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                          - - - 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    

     - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 2 1 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 2 - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

      -   สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 2 - - 

ปริญญาตรี    

    หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต      

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 2 - - 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2 - - 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองคก์าร 2 - - 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ  2 - - 

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 2 - - 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า 2 - - 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด 2 - - 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 - - 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 - 1 

รวมท้ังสิ้น 29 1 1 

 

***หมายเหตุ ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ชุดดียวกัน    
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

หนว่ยงาน 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2563 2564 2565 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3 2 2 

รวมท้ังสิ้น 3 2 2 
 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

 สายสนับสนุนวิชาการ 

(1) ลบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ  

 

2563 2564 2565 

ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

4 19 6 29 4 16 9 29 5 13 7 25 

รวมทั้งสิ้น 4 19 6 29 4 16 9 29 5 13 7 25 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564 
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สายวิชาการ 

สาขาวิชา 
2563 2564 2565 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

 

- 

 

8 

 

2 

 

10 

 

- 

 

6 

 

3 

 

9 

 

- 

 

6 

 

4 

 

10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

2 

 

3 

 

5 

หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการตลาด 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 5 8 13 - 4 9 13     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์ 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการคา้

ระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

6 

 

2 

 

8 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

 

- 

 

6 

 

1 

 

7 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการคา้ 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

         

- 

 

2 

 

1 

 

3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการจัดการ 

(Bilingual) แขนงการท่องเท่ียว

และบริการ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

 

- 

 

3 

 

1 

 

4 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการจัดการ 

(Bilingual) แขนงการจัดการอี

สปอร์ตและเกม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ยา้ยหน่วยงาน) 

 (ยา้ยหน่วยงาน) 
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สาขาวิชา 
2563 2564 2565 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการจัดการ 

(Bilingual) แขนงการจัดการ

เทคโนโลยดีิจิทัล 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต - 1 6 7 - 1 6 7     

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการฟุตบอลอาชพี 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการ 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

7 

 

7 

หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

การกีฬา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรม

การจัดการทุนมนุษยแ์ละการ

ประกอบการ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

4 

 

- 

 

1 

 

4 

 

5 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

- - 7 7 - - 8 8 - - 10 10 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต             

หลักสูตรดุษฎบัีณฑิต สาขาการ

จัดการการกีฬา 

            

ส่วนกลางวิทยาลัย - 4 1 5 - 3 2 5 - 6 3 9 

รวมท้ังสิ้น - 42 38 80 - 44 59 103 - 40 49 89 
 

 (ยา้ยหน่วยงาน) 

 (อาจารยช์ดุเดียวกบัรฐัศาสตรมหาบณัฑิต) 

 (อาจารยช์ดุเดียวกบับรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาการจดัการการกีฬา) 
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

หลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ผ่าน 4.08 ดีมาก 4.07 ดีมาก 4.05 ดีมาก 

๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

ผ่าน 3.85 ดี 3.90 ดี 3.93 ดี 

๓. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารการตลาด 

ผ่าน 3.79 ดี 3.77 ดี 3.56 ดี 

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ฟุตบอลอาชีพ 

ผ่าน 3.47 ดี 3.75 ดี 3.79 ดี 

๕. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการ  

ผ่าน 3.34 ดี 4.14 ดีมาก 4.16 ดีมาก 

๖. Bachelor of Business Administration Program 
in International Trade Innovation (International 
Program) Academic Year ๒๐๑๘ 

ผ่าน 3.27 ดี 3.36 ดี 3.67 ดี 

๗. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต  ผ่าน 3.03 ดี 3.30 ดี 3.58 ดี 

๘. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้า  ผ่าน 3.01 ดี 3.19 ดี 3.15 ดี 

๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม ผ่าน - 3.18 ดี 3.58 ดี 
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หลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

การจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ  
๑๐. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  ผ่าน 4.18 ดีมาก 4.19 ดีมาก 4.30 ดีมาก 

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการกีฬา  

ผ่าน - 3.09 ดี 3.25 ดี 

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
กีฬา  

ผ่าน - 3.11 ดี 3.33 ดี 

13. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่าน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 3.76 ดี 

14. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
(หลักสูตรสองภาษา) 

ผ่าน - 3.12 ดี 

15. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล) 

ผ่าน - 3.22 ดี 

16. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์
และองค์การ 

ผ่าน 3.65 ดี 3.71 ดี ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ 

17. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่าน 3.95 ดี 4.05 ดีมาก ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง 

18. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
(อันดับ 1) 

ผ่าน 3.92 ดี 4.29 ดีมาก ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง 
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หลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลการตรวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

19. รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ผ่าน 3.92 ดี 4.10 ดีมาก ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง 

คะแนนเฉลี่ยระดับหลักสูตร ผ่านทุกหลักสูตร 3.65 ด ี 3.70 ดี 3.63 ดี 
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หนว่ยงาน วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ

1. 
ให

ก้า
รศ

กึษ
าฯ

2)
 ว
จิัย

 ฯ

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร

4)
 ท

 าน
บุ า

รุง
ศลิ

ปะ
ฯ

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดบั

คว
าม

เส
ีย่ง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดบั

คว
าม

เส
ีย่ง

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดบั

คว
าม

เส
ีย่ง

1. ก าหนด/แนวปฏบิตักิารด าเนนิงาน

การรับสมคัรนกัศกึษาตามแผนรับ

สมคัรนกัศกึษา

ฝ่ายงานวิชาการ ไดก้ าหนดแผนรับสมคัร

นกัศกึษาของแตล่ะหลกัสตูร ประจ าปกีารศกึษา 

โดยเสนอผ่านกองบริการการศกึษา และปฏบิตัิ

ตามแผนรับสมคัรนกัศกึษา ตามทีไ่ดอ้นมุตัิ

2. สือ่สารและเผยแพร่/แนวปฏบิตักิาร

ด าเนนิงานตามแผนรับสมคัรนกัศกึษา

วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มกีาร

ประชาสมัพันธ ์ทางสื่อออนไลนข์องวทิยาลยั 

เพื่อเผยแพร่ใหน้กัเรียนและบคุคลทัว่ไป 

รับทราบการเปดิรับสมคัรนกัศกึษา

3. ด าเนนิการตามแผนรับสมคัร

นกัศกึษา

งานวิชาการ วิทยาลยัฯ ด าเนนิการตามรอบแผน

รับสมคัรนกัศกึษาของกองบริการการศกึษา ใน

ระบบ TCAS

4. ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

รับสมคัรนกัศกึษา พร้อมรายงาน

ปญัหาอุปสรรคตอ่ผู้บริหารเปน็ประจ า

ทกุเดอืน

งานวิชาการ วิทยาลยัฯ ประสานงานตดิตามผล

การด าเนนิงานแผนรับนกัศกึษา จากกองบริการ

การศกึษา เพื่อรายงานตอ่ผู้บริหาร ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั

1. วเิคราะหแ์ละวางแผนการงานวจิัย

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

1.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมวีาง

แผนการงานวจิัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน

เกีย่วกบังานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

2.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมชีี้แจง

แนวทางการด าเนนิงานเกีย่วกบังานวจิัย 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

3. ตดิตาม และประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

3.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมตีดิตาม 

และประเมนิผลการด าเนนิงานตามงานวจิัย 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

4. รายงานผลการด าเนินงานตามงานวจิยั

 นวตักรรมหรือเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์

ต่อผู้บริหารยทกุเดือนเพือ่พจิารณาและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏบิติั

ราชการทกุไตรมาส

4.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมรีายงาน

ผลการด าเนนิงานตามงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชนต์อ่ผู้บริหารยทกุเดอืน

เพื่อพจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏบิตัริาชการทกุไตรมาส

5. จดัท าแนวทางการปรับปรุงการ

ด าเนินงานตามงานวจิยั นวตักรรมหรือ

เทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ในปถีัดไป

5.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมจีัดท า

แนวทางการปรับปรุงการด าเนนิงานตาม

งานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ในปถีดัไป

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวชิาการ

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

2 2 4 ความเสี่ยงนอ้ย

1 2 2 ความเสี่ยงนอ้ย

มาก

4 ความเสี่ยงนอ้ย การลด

ความเสยีง

2

P 1.1 จ านวนนกัศกึษาทีรั่บใหมไ่มเ่ปน็ไปตาม

แผนการรับที่ก าหนดไว้

รายได ้(คา่ธรรมเนยีมนกัศกึษา) ไมเ่ปน็ไปตาม

เปา้หมาย ร้อยละ 6-10

4 5

1.ดา้นกลยทุธ์

2.ดา้นการปฏบิติังาน

4 ความเสี่ยงนอ้ย การลด

ความเสยีง

P 2.1 การน างานวจิัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย์มนีอ้ย

มงีานวิจัยทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์

 มากกวา่หรือเทา่กบั 12 เร่ือง

3 4 12 ความเสี่ยงสงู

20 เสี่ยงสงูมาก 2 2 จ านวนนกัศกึษาทีรั่บตามแผนรับนกัศกึษา

ประจ าปกีารศกึษา 2565 ยอดรวมทัง้หมด 

 310  คน  มศีกึษาเขา้มารายงานตวัทัง้สิ้น 

จ านวน 282 คน

มีงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย ์ในรอบ 6 เดือน จ านวน 5 เร่ือง ดังนี้

1. การยกระดับศักยภาพการแขLงขันด8วยการ

เพิม่ชLองทางตลาดดิจทิลัส าหรับผลิตภณัฑ.

เกษตรแปรรูปของผู8ประกอบการ วสิาหกจิ

ชุมชน จงัหวดัสิงห.บรีุ

2. การพฒันาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าหมักโคลน

ล าน้ าแม่ลา เพือ่ยกระดับเศรษฐกจิชุมชน 

ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจนัทร์ จ.สิงหบ์รีุ

3. การพฒันาผลิตภณัฑ์จากผลผลิตทาง

การเกษตรเพือ่การแข่งขันเชิงธรุกจิ ในชุมชน

บา้นรี จงัหวดัอา่งทอง

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบปลาช่อน

สมุนไพร เพือ่การพฒันาผลิตภณัฑ์ประจ า

ทอ้งถิ่นต าบลสระแจง อ าภอบางระจนั จงัหวดั

สิงหบ์รีุ

5. การพฒันาบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์กะปเิพือ่

เพิม่มูลค่าสินค้าของกลุ่มผลิตกุง้เคยบา้นนาพรุ

 จงัหวดัระนอง

แบบฟอรม์รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง

 (3) ความเสี่ยง (4) สญัญาณเตือนภยั

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ค าอธบิายผลการด าเนนิงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง
(10) ผลลัพธ์ที่ได้

(11) ประเมินหลงัควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดแูล/

ผู้รบัผิดชอบ

2

1.3.10 รายงานผลความเสี่ยงประจ ําปงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
18
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง

 (3) ความเสี่ยง (4) สญัญาณเตือนภยั

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ค าอธบิายผลการด าเนนิงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง
(10) ผลลัพธ์ที่ได้

(11) ประเมินหลงัควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดแูล/

ผู้รบัผิดชอบ

1. วเิคราะหแ์ละจัดท าแผนปอ้งกนั

ไฟฟา้ดบั ประปงีบประมาณ 2565

1.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมจีัดท า

แผนปอ้งกนัไฟฟ้าดบั ประปงีบประมาณ 2565
แผนปอ้งกนัไฟฟา้ดับ 

ประปงีบประมาณ 2565

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

แผนปอ้งกนัไฟฟ้าดบั ประ

ปงีบประมาณ 2565

2.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมสีร้าง

ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแผนปอ้งกนัไฟฟ้าดบั

 ประปงีบประมาณ 2565

3.ด าเนนิการแผนปอ้งกนัไฟฟา้ดบั 

ประปงีบประมาณ 2565

3.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมี

ด าเนนิการแผนปอ้งกนัไฟฟา้ดบั ประ

ปงีบประมาณ 2565

4. ตดิตาม และประเมนิผลความส าเร็จ

ของการปอ้งกนัไฟฟา้ดบั 

4.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมตีดิตาม 

และประเมนิผลความส าเร็จของการปอ้งกนั

ไฟฟา้ดบั 

5. น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผน

ปอ้งกนัภยัไฟฟา้ดบั

5.วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมนี าผล

การประเมนิมาปรับปรุงแผนปอ้งกนัภยัไฟฟ้าดบั

1.จัดท าแผนปอ้งกนัและระงบัอัคคภียั 1. วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมกีาร

แตง่ตัง้คณะกรรมการ และก าหนดผู้รับผิดชอบ

การปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัของหนว่ยงานและ

ด าเนนิการจัดท าแผนปอ้งกนัและระงบัอัคคภียั

2.สือ่สารและเผยแพร่แผนปอ้งกนัและ

ระงบัอัคคภียัใหห้นว่ยงานภายใน

วทิยาลยัไดรั้บทราบ

2. มกีารเผยแพร่แผนปอ้งกนัและระงบัอัคคภียั

ใหบ้คุคลากรรับทราบใน www.cim.ssru.ac.th

3.ด าเนนิงานตามแผนปอ้งกนัและระงบั

อัคคภียั

3. มกีารด าเนนกิารตามแผนปอ้งกนัและระงบั

อัคคภียัทกุเดอืน

4.ตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปอ้งกนัและระงบั

อัคคภียั

4. มตีดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตาม

แผนปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัและน าขอ้มลู

รายงานการด าเนนิงานแผนปอ้งกนัและระงบั

อัคคภียัตอ่คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั

5.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผน

ปอ้งกนัและระงบัอัคคภียัในปถีดัไป

5. น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปอ้งกนั

และระงบัอัคคภียั ประจ าปงีบประมาณ 2564 

น ามาวเิคราะหใ์ชใ้นประจ าปงีบประมาณ 2565

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏบิตักิาร

ด าเนนิงานเบกิจา่ยตามแผนงบประมาณ

1. วทิยาลยัมกีารด าเนนิการก าหนดมาตรการ/

แนวปฏบิตักิารด าเนนิงานเบกิจ่ายตามแผน

งบประมาณ โดยมกีารจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนกลยุทธท์างการเงนิ

2. สือ่สารและเผยแพร่มาตรการ/แนว

ปฏบิตักิารด าเนนิงานตามแผน

งบประมาณ

2. วทิยาลยัโดยฝ่ายแผนและงบประมาณไดม้ี

การประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏบิตัแิละมกีาร

เผยแพร่มาตรการ/แนวปฏบิตักิารด าเนนิงาน

ตามแผนงบประมาณ

3. ด าเนนิการตามแผนงบประมาณ 3. ตกิตามการด าเนนิการตามแผนงบประมาณ

4. ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

งบประมาณ พร้อมรายงานปญัหา

อุปสรรคตอ่ผู้บริหารเปน็ประจ าทกุเดอืน

4. ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน

งบประมาณ พร้อมรายงานปญัหาอุปสรรคตอ่

ผู้บริหารเปน็ประจ าทกุเดอืน

5.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ

เบกิจา่ยงบประมาณในปถีดัไป

5.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงการเบกิจ่าย

งบประมาณในปถีดัไป

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีาย

แผนงานและประกนั

คณุภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและ

ประกนัคณุภาพ

2 2 4 ความเสี่ยงนอ้ย

1 2 2 ความเสี่ยงนอ้ย

มาก

1การลด

ความเสยีง

4 ความเสี่ยงนอ้ย

ความเสี่ยงสงู 2 2 4 ความเสี่ยงนอ้ย การลด

ความเสยีง

2 2 ความเสี่ยงนอ้ย

มาก

3.3 การเบกิจา่ยงบประมาณไมเ่ปน็ไปตาม

แผน

งบประมาณแผ่นดนิทีไ่ดรั้บต่ ากวา่ปทีี่ผ่านมา 

ร้อยละ 2

3 5 15 ความเสี่ยงสงู 2 2

4 ความเสี่ยงนอ้ย2 2

P

P 3.2 การเกดิเหตอัุคคภียั ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือความเสยีหาย 5,001 - 

50,000 บาท

2 5 10 ความเสี่ยงสงู

การลด

ความเสยีง

4 3 123.1 ไฟฟา้ดบั ระบบ IT มปีญัหาและมคีวามสญูเสยีไมม่าก 

และท าใหก้ารด าเนนิงานหยุดชะงกั 1 - 4 ชั่วโมง

3. ดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

วทิยาลัยนวตักรรมและการมีการใช้ปริมาณ

ไฟฟา้มากเกนิไปท าใหไ้ฟฟา้ดับและวทิยาลัยฯ

ได้ด าเนินการแจกเคร่ืองส ารองไฟใหก้บั

บคุลากรทกุคน

วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการมกีาร

ตรวจจุดเสี่ยงทกุวันพบวา่ไมม่เีหตกุารณืไฟ

ไหมภ้ายในวทิยาลยัฯ

ท าใหว้ิทยาลยัด าเนนิการเบกิ-จา่ยเปน็ไป

ตามแผนที่วางไว้

P
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง

 (3) ความเสี่ยง (4) สญัญาณเตือนภยั

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ค าอธบิายผลการด าเนนิงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง
(10) ผลลัพธ์ที่ได้

(11) ประเมินหลงัควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดแูล/

ผู้รบัผิดชอบ

1. หนว่ยงานทีรั่บผิดชอบในแตล่ะงาน

วเิคราะหถ์งึการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน

ภายนอกทีม่ผีลตอ่การปฏบิตังิานของ

วทิยาลยั

1.วทิยาลยัฯ ในสว่นงานทีรั่บผิดชอบในแตล่ะงาน

ไดม้กีารวเิคราะหถ์งึการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั ของหนว่ยงานภายนอกที่มผีล

ตอ่การปฏบิตังิานของมหาวิทยาลยั

2. ปฏรูิปกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการของ

มหาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายของหนว่ยงาน

ภายนอก

2.วทิยาลยัฯ ไดด้ าเนนิการปฏรูิปกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ

ราชการของมหาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายของหนว่ยงานภายนอก

3.สือ่สารความรู้เกีย่วกบักฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้งรับทราบแบะถอืปฏบิตัิ

3.วทิยาลยัฯ สื่อสารความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง

รับทราบและถอืปฏบิตัิ

4.ใหค้ าปรึกษา ตีความ วินิจฉัย ขอ้

กฎหมายในด้านต่างๆ เพือ่ใหก้ารปฏิบัติ

ราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

4.วทิยาลยัฯ ใหค้ าปรึกษา ตคีวาม วนิจิฉยั ขอ้

กฎหมายในดา้นตา่งๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการ

เปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

1.วางแผนปอ้งกนัการเอื้อประโยชนต์อ่

พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปี

งบประมาณ 2565

วทิยาลยัมกีารจัดท าแผนความเสี่ยงเพื่อปอ้งกนั

การเอื้อประโยชนต์อ่พวกพอ้งในการจัดซื้อจัด

จา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2565

2. ด าเนนิการควบคมุและปอ้งกนัการ

เอื้อประโยชนต์อ่พวกพ้องในการจัดซื้อ

จัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2565

วทิยาลยัก าหนดกระบวนการควบคมุและ

ปอ้งกนัการเอื้อประโยชนต์อ่พวกพอ้งในการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2565

3. ตดิตามผลการด าเนนิงานการเอื้อ

ประโยชนต์อ่พวกพอ้งในการจัดซื้อจัด

จา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2565 พร้อม

รายงานปญัหาอุปสรรคตอ่ผู้บริหาร

เปน็ประจ าทกุเดอืน

วทิยาลยัไดต้ดิตามผลการด าเนนิงานการเอื้อ

ประโยชนต์อ่พวกพอ้งในการจัดซื้อจัดจา้ง 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 พร้อมรายงาน

ปญัหาอุปสรรคตอ่ผู้บริหารเปน็ประจ าทกุเดอืน

4.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ

เอื้อประโยชนต์อ่พวกพ้องในการจัดซื้อ

จัดจา้ง ในปถีดัไป

วทิยาลยัไดน้ าผลการประเมนิมาปรับปรุงการ

เอื้อประโยชนต์อ่พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจา้ง 

ในปถีดัไป

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากบัดแูล :

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

1 1 1 ความเสี่ยงนอ้ย

มาก

P 5.1 การเอื้อประโยชนต์อ่พวกพอ้งในการ

จัดซื้อจัดจ้าง

1 2 2 ความเสี่ยงนอ้ย

มาก

5.1 ความเสี่ยงทุจรติท่ีเก่ียวขอ้งกับการพิจารณาอนมัุติ อนญุาต

มลูคา่ความเสยีหาย 5,001 - 50,000 บาท 2 5

3 4 12 ความเสี่ยงสงู 2P 4.1 การเปลีย่นแปลงกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงานภายนอกมผีลตอ่

การปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยั

เกดิความลา่ชา้ตอ่การปฏบิตังิานภายในหนว่ยงาน

การลด

ความเสยีง

การลด

ความเสยีง

10 ความเสี่ยงสงู 2 2 4 ความเสี่ยงนอ้ย

2 4 ความเสี่ยงนอ้ย

4.ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ

5. ความเสี่ยงการทุจรติ

ท าใหว้ิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ

ปฏบิตังิานเปน็ไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสวนสนุนัทา ว่าดว้ยการบริหารและ

การด าเนนิงาน วิทยาลยัและไมเ่กดิปญัหา

ในการบริหารจัดการเร่ืองกฎหมาย ระเบยีบ

 ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน

พบวา่ไมม่กีารจัดซื้อจัดจา้งทีม่คีวาม

ผูกขาดกบัผู้ประกอบการรายเดมิ ใน

วทิยาลยันวัตกรรมและการจัดการ
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ

วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงก าหนดนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

 4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุ ม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และคา่เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เ พื่ อ ใ ห้ บุ คล ากรขอ ง 

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความเสี่ยง เพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1 . 1  ร้อยละของประ เด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ

ป ี

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในภาระ

งานของหน่วยงาน 

 

2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ผลผลติ 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คว าม เ สี่ ย ง แล ะควบคุ มภาย ใ น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

16 ส.ค.65 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

2 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

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

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส.ค.-ก.ย.65 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

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

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กอง

นโยบายและแผนตรวจสอบความ

ถูกต้อง พร้อมปรับแก้ตามข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะของกองนโยบาย

และแผน (ถ้ามี) 

 

ส.ค.-ก.ย.65 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ผลผลติ 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการ

บริหาร/อ านวยการ/คณะกรรมการ

สูงสุดของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

24 ก.ย.65 แผนบริหารความเสี่ ยงและการ

ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ให้กับกองนโยบายและ

แผน 

30 ก.ย.65 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7 ด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8 

  

  

  

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ผลการด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 6 และ 12 เดือน 8.1 แผนบริหารความเสี่ยง  

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 66 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 66 

8.2 การควบคุมภายใน  

 - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)   

 - รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 

และ ปค.5) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร/อ านวยการ/

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตและ

  มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของ

หนว่ยงาน  
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ผลผลติ 

ข้อเสนอแนะ 

9.1 แผนบริหารความเสี่ยง   

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 66  

- รอบ 12 เดือน  ก.ย. 66  

9.2 การควบคุมภายใน   

- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)   

- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 

และ ปค.5) 

  

10 

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ให้กับกองนโยบายและแผน 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 

6 และ 12 เดือน 

10.1 แผนบริหารความเสี่ยง   

- รอบ  6 เดือน 15 มี.ค.66  

- รอบ 12 เดือน 15 ก.ย.66  

 10.2  การควบคุมภายใน   

 - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5)   

 - รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4  

และ ปค.5) 

  

11 น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในมาปรับปรุง 

ก.ย.66 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

12 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ ยงและ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย.66 ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

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

แนวคิดเรื่องธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้องแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง กฎหมาย ผูร้ับบริการ เครือขา่ย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรว์ิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนการร่วมมือกับองค์กร

อิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูร้ับบริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจ

นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ

ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และ
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การปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนด 

 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท า

นิตกิรรมสัญญา การรา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ันอาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิผล และการมสี่วนรว่ม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค 

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดจากผู้มีอ านวจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่วนรวมได้น ามาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นอันเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) การก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ

และเชงิคุณภาพ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูล

ตัวเลข หรอืจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุเป็น

ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ

ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

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

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะหร์ะดับความเสี่ยง เมื่อพจิารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรอืหนว่ยงานว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ  จากระดับสูง

มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

จัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 
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ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสใน

การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ 

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

 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสีย่ง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตอ้งคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง

ได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

ส ี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ต้องรีบด าเนนิการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมไ่ด้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เร่ิมหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยง

น้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แตเ่ฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2 ไมต่อ้งท าอะไร 
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3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ

การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด

ด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง

บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เชน่ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรอืลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนด ต้อง

เป็นกิจกรรมที่หนว่ยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จดัการความเสี่ยง 

 การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เชน่ ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้จงโดยผูบ้ริหาร หรอืการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 การตดิตามและเฝา้ระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงาน

มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีการ

ปฏิบัติจริง สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวเิคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถงึ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน

ราชการ วัฒนธรรมองคก์ร นโยบายการบรหิาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เ นื่ อ ง จ า กกา ร เปลี่ ย น แปล ง ขอ งสถานกา รณ์  เ หตุ ก า รณ์ ภ า ยนอกส่ ง ผล ต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ ก า หน ด ไ ว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่นรว่มจากภาคประชาชน การร่วมมือ

กับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบรกิารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององคก์รท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณ การ

ควบคุมคา่ใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรอืความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ

รา่งสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาปัจจัย เสี่ ยงจากด้านต่างๆ  แล้วจะต้องน าแนวคิด เรื่ อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรง่ใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี ภารกิจให

บรกิารประชาชนอนุมัติ หรอือนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

สามารถก าหนดได้ทัง้เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน

เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์  ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจ านวนเงินที่ชัดเจนไดใ้ห้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก ่สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  และ

น้อยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสีย่งที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวเิคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่ากอ่ให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณต์่างๆ x 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile  

แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

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 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้คา่กับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

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

การท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวธิีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ด าเนินการหรือกจิกรรมลง เป็นต้น 

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

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัได้ โดยกจิกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย

ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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1. ก าหนด/แนวปฏบิัติการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับ

สมัครนักศึกษา

2. สื่อสารและเผยแพร่/แนวปฏบิัติการด าเนินงานตามแผนรับสมัคร

นักศึกษา

3. ด าเนินการตามแผนรับสมัครนักศึกษา

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรับสมัครนักศึกษา พร้อมรายงาน

ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

1. วเิคราะหแ์ละวางแผนการงานวจิัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์

ต.ค. 65

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับงานวจิัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

ต.ค. 65

3. ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามงานวจิัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์

ต.ค.65-ก.ย.66

4. รายงานผลการด าเนนิงานตามงานวจิัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชนต์อ่ผู้บริหารยทกุเดอืนเพื่อพจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงผลการปฏบิตัริาชการทกุไตรมาส

ต.ค.65-ก.ย.66

5. จัดท าแนวทางการปรับปรุงการด าเนนิงานตามงานวจิัย นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชนใ์นปถีดัไป

ก.ย. 66

บทท่ี 3

แผนการบรหิารความเสี่ยงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

2 2 4 ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวชิาการ

รายได้ (คา่ธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่

เป็นไปตามเปา้หมาย ร้อยละ 6-10

4 5 20 เสี่ยงสูงมากP

(5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง

2.ดา้นการปฏบิติังาน

(4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ด าเนนิการ

(10) ผู้ก ากับดแูล/

ผู้รับผิดชอบ

1.ดา้นกลยทุธ์

(6) ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้

จ านวนนักศึกษาที่รับใหมไ่มเ่ป็นไปตาม

แผนการรับที่ก าหนดไว ้(ความเสี่ยงป ี64)

ต.ค.65– ก.ย.66

4 12 ความเสี่ยงสูง 2 2 4 ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

P การน างานวจิัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป

ใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์มนี้อย

มงีานวจิัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์

เชงิพาณิชย์ มากกวา่หรือเทา่กับ 12 เร่ือง

3 ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง (5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ด าเนนิการ

(10) ผู้ก ากับดแูล/

ผู้รับผิดชอบ

(6) ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้

1. วเิคราะหแ์ละจัดท าแผนปอ้งกันไฟฟา้ดับ ประปงีบประมาณ 2564 ต.ค. 65

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแผนปอ้งกันไฟฟา้ดับ ประ

ปงีบประมาณ 2564

ต.ค. 65

3.ด าเนินการแผนปอ้งกันไฟฟา้ดับ ประปงีบประมาณ 2564 ต.ค.65-ก.ย.66

4. ติดตาม และประเมนิผลความส าเร็จของการปอ้งกันไฟฟา้ดับ ต.ค.65-ก.ย.66

5. น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปอ้งกันภัยไฟฟา้ดับ ก.ย. 66

1.จัดท าแผนปอ้งกันและระงบัอัคคภีัย ต.ค. 65

2.สื่อสารและเผยแพร่แผนปอ้งกันและระงบัอัคคภีัยใหห้น่วยงานภายใน

วทิยาลัยได้รับทราบ

พ.ย. 65

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

4.ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปอ้งกันและระงบั

อัคคภีัย

ธ.ค. 64,ม.ีค.65,

ม.ิย.65 ,ก.ย. 65

5.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนปอ้งกันและระงบัอัคคภีัยในปถีัดไป ก.ย. 66

1. ก าหนดมาตรการ/แนวปฏบิัติการด าเนินงานเบกิจา่ยตามแผน

งบประมาณ

ต.ค. 65

2. สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏบิัติการด าเนินงานตามแผน

งบประมาณ

ต.ค. 65

3. ด าเนินการตามแผนงบประมาณ ต.ค.66-ก.ย.66

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา

อุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.65-ก.ย.66

5.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงการเบกิจา่ยงบประมาณในปีถัดไป ก.ย. 66

P ไฟฟา้ดับ (ความเสี่ยงเดิม ป6ี4) ระบบ IT มปีัญหาและมคีวามสูญเสียไม่

มาก และท าใหก้ารด าเนินงานหยุดชะงกั 

1 - 4 ชั่วโมง

4 3

P การเกิดเหตุอัคคภีัย  (ความเสี่ยงเดิม ป6ี2)

12 ความเสี่ยงสูง 2 2 4 ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 

5,001 - 50,000 บาท

2 5

ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

10 ความเสี่ยงสูง 2 2 4 ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

การเบกิจา่ยงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผน งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ ากวา่ปทีี่

ผ่านมา ร้อยละ 2

3 5 15 ความเสี่ยงสูง 2 2 4

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

3. ดา้นทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

P
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง (5) ประเมินก่อนควบคุม 

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(7)  วิธกีาร

จัดการกับ

ความเสี่ยง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(9) ระยะเวลา

ด าเนนิการ

(10) ผู้ก ากับดแูล/

ผู้รับผิดชอบ

(6) ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงาน

วเิคราะหถ์ึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บังคับ ของหน่วยงานภายนอกที่มผีลต่อการปฏบิัติงานของ

วทิยาลัย

2. ปฏรูิปกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏบิัติราชการ

ของ

มหาวทิยาลัยใหส้อดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก3.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับใหก้ับเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวขอ้งรับทราบแบะถือปฏบิัติ

4.ใหค้ าปรึกษา ตคีวาม วนิจิฉยั ขอ้กฎหมายในดา้นตา่งๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตัิ

ราชการเปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ

1.วางแผนปอ้งกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปงีบประมาณ 2565

ต.ค. 65

2. ด าเนินการควบคุมและปอ้งกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการ

จัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2565

ต.ค.65-ก.ย.66

3. ติดตามผลการด าเนินงานการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซื้อ

จัดจา้ง ประจ าปงีบประมาณ 2565 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อ

ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน

ต.ค.65-ก.ย.66

4.น าผลการประเมนิมาปรับปรุงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการ

จัดซื้อจัดจา้ง ในปถีัดไป

ก.ย. 66

5.1 ความเสี่ยงทุจรติท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซื้อ

จัดจา้ง (ความเสี่ยงเดิม ป ี64)

มูลคา่ความเสียหาย 5,001 - 50,000 

บาท

2 5 10 ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากับดูแล :

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ :

ฝ่ายบริหาร

4.ดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ

5. ความเสี่ยงการทุจรติ

12 ความเสี่ยงสูง 2 2 4 ความเสี่ยงน้อย การลด

ความเสียง

P การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บังคับ ของหน่วยงานภายนอกมผีลต่อ

การปฏบิัติงานของมหาวทิยาลัย (ความเสี่ยง

 ป ี64)

เกิดความล่าชา้ต่อการปฏบิัติงานภายใน

หน่วยงาน

3 4

P

ต.ค.65-ก.ย.66

2 2 4ความเสี่ยงสูง
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสาร

บรรณ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ

ออกเลขรับ-ส่งเอกสาร

ถูกต้อง รวดเรว็ ครบถ้วน 

เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตร ีวา่ด้วย

งานสารบรรณและ

สามารถคน้หาไดส้ะดวก

รวดเรว็ 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเร่ือง ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายบริหาร 

2.ตรวจสอบเอกสาร  

3.ร่าง-พมิพ ์ โตต้อบหนังสือ  

4.ค้นหา ตดิตามเอกสารระหว่างด าเนนิการ  

5.คัดแยกเอกสาร  

6.บริการจัดท าบัตรจอดรถ  

7.จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ  

2. งานประชาสัมพันธ ์    

วัตถุประสงคเ์พื่อให้

ข่าวสารที่เผยแพร่มีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

 

1.ประกาศขา่วสาร ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายบริหาร 

2.เขียนขา่วประชาสัมพันธ์  ต.ค. 65-ก.ย. 66 

3.ประชาสัมพันธ์รับนักศกึษา/ภายใน-ภายนอก  รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 

รอบท่ี 3 ม.ิย. 66 

4.ถ่ายรูปกิจกรรม  ต.ค. 65-ก.ย. 66 

5.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

6.ตอบค าถามเบือ้งตน้ผู้มาตดิตอ่  

7.ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  

 

3. งาน IT-โสตฯ    

วัตถุประสงคเ์พื่อให้มกีาร

ควบคุมดแูลและซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้

ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.ซอมบ ารุงฮารแวร  ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายบริหาร 

2.บริการการเรียนการสอน  

3.ถายภาพ/วดีีโอ/ตัดตอ/กราฟฟก  

4.ตดิตัง้อุปกรณใหม  

5.ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต  

6.งานระบบเครอืขาย 16  

7.เพิ่มขอมูลขาวสารเว็บไซต  
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานอาคาร-

ยานพาหนะ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้มกีาร

ควบคุมดแูลและซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้

ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.จัดการระบบวงจรปด  ต.ค. 65-ก.ย. 66 

 

ฝ่ายบริหาร 

2.ควบคุมดูแลชางและผรัูบเหมา  

3.แจงซอมขอมูลออนไลน  

5. งานบุคลากร    

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้การสรรหา

บุคลากรเป็นไปตาม

ระเบียบที่ก าหนด โปรงใส่ 

ตรวจสอบได ้

2.เพื่อให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่ก าหนด/

ต าแหน่งงานที่เหมาะสม 

3.เพื่อให้การประเมินการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) และด้าน

การปฏิบัติตามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

1.จัดท ากรอบอัตราก าลัง ต.ค. 65 ฝ่ายบริหาร 

2.สรรหาบุคลากร(งบประมาณรายได้)  ต.ค. 65-ก.ย. 66 

3.ลงเวลาปฏบัิตริาชการ 

4.ตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มา สาย 

5.ตรวจสอบและบันทึกการลาไปราชการ 

6.จัดท าหนังสอืรับรอง 

7.งานทะเบียนประวัตบุิคลากร 

8.ประเมินการปฏบัิตงิาน (ทดลองงาน) ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายบริหาร 

9.ประเมินการปฏบัิตงิาน รอบท่ี 1 ม.ีค.66 

รอบท่ี 2 ก.ย. 66 

10.พจิารณาความดีความชอบ รอบท่ี 1 ม.ีค.66 

รอบท่ี 2 ก.ย. 66 

11.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ต.ค. 65 

12.พัฒนาบุคลากร ต.ค. 65-ก.ย. 66 

13.จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ต.ค. 65 

14.ค้นหา ตดิตามเอกสารระหว่างด าเนนิการ ต.ค. 65-ก.ย. 66 

15.งานบริการฐานข้อมูล ERP รอบท่ี 1 ม.ีค.66 

รอบท่ี 2 ก.ย. 66 

6. งานการเงนิ    

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ

เบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

1.จัดท าเงินเดอืน  ต.ค. 65-ก.ย. 66 

 

ฝ่ายบริหาร 

2.จัดท าสัญญาเงินยมืเงินทดรองราชการ 

3.ตรวจสอบการคืนเงินยมื 

4.เบิกจ่ายท่ัวไป 

5.เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน – ค่าสอนเกิน 12 คาบ รอบท่ี 1 ธ.ค. 65 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

- ระเบียบเงินรายได้

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมาย/ระเบียบ 

(C)และด้านการรายงาน

ทางการเงิน (F) 

รอบท่ี 3 ก.ย. 65 

6.เบิกจ่ายค่าตอบแทนลว่งเวลา - OT ต.ค. 65-ก.ย. 66 

7.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ  

8.จัดท าโครงการ  

9.รับจ่ายเช็ค/เงินสด 

7. งานบัญชี    

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ

เบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมาย/ระเบียบ 

(C)และด้านการรายงาน

ทางการเงิน (F) 

1.จัดท าบันทึกข้อความ ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายบริหาร 

2.จัดท างบก าไรขาดทุนของหน่วยงาน ประจ าเดือนและ

ประจ าภาคเรียน 

3.ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP 

4.ควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ 

 

 

8. งานพสัด ุ    

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้การจัดหาพสัด-ุ 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ตามระเบียบและตรง

ความต้องการ 

2.เพื่อควบคุมและเก็บ

รักษาพสัดใุห้พร้อมใชง้าน 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) และด้าน

การปฏิบัติตามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

1.จัดหาพัสด-ุจัดซือ้จดัจางผานระบบ ERP โดยวิธีตกลง

ราคา 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายบริหาร 

2.ควบคุมพัสด ุ 

3.ออกเลขครุภัณฑ  

4.จ าหนายพัสดุ  

5.จัดท ารายงานพัสดุคงเหลอื  

6.ขึน้ทะเบียนผูขาย  

7.จัดท าแผนซือ้ครุภัณฑประจ าป  

8.ท าทะเบียนประวัตคิรุภัณฑ 

9.ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ-สัญญาจ้าง 

9. งานบรหิารงานทัว่ไป    

วัตถุประสงคเ์พื่อบรหิาร

จัดการงานฝา่ยวิชาการ

1.ขอเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ รอบท่ี 1 ธ.ค.65 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 

ฝ่ายวิชาการ 

2.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริการ ก.ค.66-ส.ค.66 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด 

 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

การศึกษา 

3.จัดท าแผนงานงบประมาณฝา่ยบริการการศกึษา ต.ค.65 

4.จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายบริการการศกึษา ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายวิชาการ 

5.ขออนมุัตเิบิกค่าตอบแทนการสอน รอบท่ี 1 ธ.ค. 65 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 

รอบท่ี 3 ก.ย. 66 

6.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ ก.ค.66-ส.ค.66 

7.จัดท าแผนงานงบประมาณฝา่ยวิชาการ ต.ค. 65 

8.จัดโครงการ-เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ ต.ค. 65-ก.ย. 66 

9.จัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

10.อนุมัตเิบิกคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์/การ

ค้นควา้อิสระ 

11.เขียนขา่วประชาสัมพันธ์ 

10. งานหลักสูตรและการ

สอน 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้

หลักสูตรเปน็ไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และได้รบัการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมาย/ระเบียบ 

(C) 

1.เก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 ต.ค. 65-ก.ย. 66 ฝ่ายวิชาการ 

2.จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ก.ค. 66- ส.ค.66 

3.เทียบรายวชิาและโอนหน่วยกิต ต.ค. 65-ก.ย. 66 

4.เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

5.ยา้ยสาขาวิชาหรอืคณะ (กรณีย้ายออก) 

6.ขอเรียนสมทบตา่งมหาวิทยาลัย (กรณนีักศกึษาขอ

เรียนสมทบมหาวทิยาลัยอื่น-บางรายวชิา 

7.พัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณปีรับหลักสูตรท่ีครบ 

5 ปีหรือปรับรายละเอยีดท้ังหลักสูตร 

8.เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

9.จัดท าตารางสอบ และบรรจุข้อสอบในรายวชิาท่ีมี 3 

กลุ่มเรียนขึ้นไป 

10.ขอเปิดรายวชิา ก.ค. 66- ส.ค.66 

11.จัดท าตารางสอน  ม.ิย. 66- ส.ค.66 ฝ่ายวิชาการ 

12.ควบคุมตารางการใชห้้องเรียน ต.ค. 65-ก.ย. 66 

11. งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมลู 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ 1.เก็บรวบรวมคา่ระดับคะแนน  รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 พ.ค.66  

ฝ่ายวิชาการ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ประมวลผลการเรียน

เป็นไปตามปีการศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

รอบท่ี 3 ส.ค. 66 

2.เพิ่ม-ถอน-ยกเลิก รายวชิาลา่ชา้ รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 พ.ค.66  

รอบท่ี 3 ส.ค. 66 

3.ส่งเกรดผ่านระบบ Internet 

ส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และการขอสง่ค่าระดับคะแนน

ล่าช้า 

ต.ค. 65-ก.ย.66 

4.ส่งคา่ระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า ต.ค. 65-ก.ย.66 

5.สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ท้ังสาขา/คณะ รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 พ.ค.66  

รอบท่ี 3 ส.ค. 66 

6.ขอคนืสภาพนักศกึษา/การขอลงทะเบียนเรียนและ

ช าระค่าลงทะเบียนลา่ชา้ 

ต.ค. 65-ก.ย.66 

7.จัดท าซองอาจารย์ท่ีปรึกษา  รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 พ.ค.66  

รอบท่ี 3 ส.ค. 66 

8.ยื่นค ารอ้งขอสอบภายหลัง  ต.ค. 65-ก.ย.66 ฝ่ายวิชาการ 

9.ขอแกไ้ขผลการเรียน ต.ค. 65-ก.ย.66 

10.จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์ คณาจารยป์ระจ า-ท่ี

ปรึกษา-พเิศษ-หลักสูตร 

รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 พ.ค.66  

รอบท่ี 3 ส.ค. 66 

11.จัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย

วชิาการ 

ก.ค.66-ส.ค.66 

12.จัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ ก.ค.66-ส.ค.66 

13.จัดประชุมคณะกรรมการวชิาการประจ าคณะ/ประชุม

ท่ัวไปฝ่ายวชิาการ 

ต.ค. 65-ก.ย.66 

14.จัดท าแผนงานงบประมาณฝา่ยวชิาการ ส.ค.66-ก.ย.66 

15.จัดพิมพ-์อัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวชิา

ประจ าปกีารศึกษา 

เก็บรวบรวมและจัดเตรียมขอ้สอบ 

รอบท่ี 1 พ.ย.-ธ.ค.

65 

รอบท่ี 2 เม.ย.-พ.ค.

66  

รอบท่ี 3 ก.ค. 66 

16.จัดรายงานการประชุมเพื่อส่งเกรด รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 พ.ค.66  

รอบท่ี 3 ส.ค. 66 

12. งานการรับเขา้ศึกษา    
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ต่อ 

วัตถุประสงคเ์พื่อคดัเลือก

นักศกึษาเขา้ศึกษาต่อให้

เป็นไปตามแผนการรับ

นักศกึษาที่วางไว ้

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.ประชุมวางแผนรับนักศกึษาประจ าปี พ.ค. 66 ฝ่ายวิชาการ 

2.จัดท าแผนรับนักศกึษาประจ าปี และจัดส่งกองบริการ

การศึกษา 

จัดท าบันทึกข้อความแผนรับนักศกึษาประจ าปี ส่งกอง

บริการการศกึษามหาวทิยาลัยฯ 

ม.ิย.66 

3.จัดท าบันทึกข้อความเกณฑก์ารสอบและสัมภาษณ์ ส่ง

กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ 

ม.ิย.66 ฝ่ายวิชาการ 

4.รับสมัครนักศกึษา (ระบบมหาวทิยาลัย) 

รับสมัครนักศกึษา (รับตรงวทิยาลัยฯ) 

รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 

รอบท่ี 3 มิ.ย. 66 

5.จัดสอบสัมภาษณ-์ปฏบัิต ิ(ระบบมหาวทิยาลัย) 

จัดสอบสัมภาษณ-์ปฏบัิต ิ(รับตรงวทิยาลัยฯ) 

รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 

รอบท่ี 3 มิ.ย. 66 

6.จัดสอบสัมภาษณ-์ปฏบัิติ (กรณีการคัดเลอืกผู้เข้ารับ

ทุนการศึกษากรณีมหาวิทยาลัยฯ)  

จัดสอบสัมภาษณ-์ปฏบัิติ (กรณกีารคัดเลอืกผู้เข้ารับ

ทุนการศึกษากรณีวิทยาลัยฯ) 

รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66 

รอบท่ี 3 มิ.ย. 66 

13. งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้

นักศกึษาของวทิยาลัยมีที่

ฝกึงานครบทุกคน 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.จัดท าหนังสอือนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

พ.ย.65-ธ.ค.66 

 

ฝ่ายวิชาการ 

2.จัดโครงการปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนเิทศฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

3.จัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ พ.ย.65-ธ.ค.65 ฝ่ายวิชาการ 

4.จัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

14. งานมาตรฐาน

วิทยานิพนธ ์

   

วัตถุประสงคเ์พื่อควบคุม

มาตรฐานวทิยานิพนธ์

ของระดับบัณฑิตศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ต.ค.65-ก.ย.65 ฝ่ายวิชาการ 

2.กลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอสิระ 

4.สอบเค้าโครงวิทยานพินธ์/ป้องกันวทิยานพินธ์ 

5.ตรวจรูปเล่มวทิยานพินธ์/การค้นควา้อิสระ 

6.ตรวจสอบการลอกเลือนงานวรรณกรรม 

7.ส าเร็จการศึกษา 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

15. งาานวิเทศ    

วัตถุประสงคเ์พื่อดูแล

นักศกึษาชาวตา่งชาติ

ตลอดปีการศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.ตอ้นรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายวิชาการ 

2.ขอหนังสอืเชญินักศกึษาตา่งชาต ิ 

3.ขอขยายระยะเวลาวซี่าให้นักศกึษาตา่งชาต ิ

4.จัดท าหนังสอืภาษาอังกฤษ 

5.แปลเอกสาร  

6.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ 

7.ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื  

8.ปรับปรุงเวปไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 

9.ประสานงานกับหน่วยงานตา่งประเทศ 

10.จัดท าแผนความร่วมมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

16. งานวิเคราะห์

แผนงาน-งบประมาณ 

   

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้มงีบประมาณใช้

ในการบรหิารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม 

2.เพื่อให้การรายงานผล

การใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการด าเนนิงานมี

ความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าป ี– งบประมาณ

แผ่นดนิ 

จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี – (งบประมาณนอก

งบประมาณรายได้) 

เม.ย. - ม.ิย. 66 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2.จัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี   ก.ย.66 

3.รายงานผลการปฏบัิตงิานการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 

รอบท่ี 1 ธ.ค.65 

รอบท่ี 2 มี.ค.66 

รอบท่ี 3 มิ.ย.66 

รอบท่ี 4 ก.ย.66 

4.จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ก.ค.-ก.ย.66 

5.ควบคุมตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณ ต.ค.65-ก.ย.66 

6.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนนิงาน) 

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 

ต.ค.65-ก.ย.66 

7.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี

ก.ค.-ก.ย.66 

8.รายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน ต.ค.65-ก.ย.66 

9.จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหนว่ย ก.ค.-ก.ย.66 

10.จัดท ารายงานความคุ้มคา่ ก.ค.-ก.ย.66 

11.จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปงีบประมาณ ก.ค.-ก.ย.66 

17. งานพัฒนาระบบและ

ประเมนิผลปฏิบัตริาชการ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ 1.ประชุมช้ีแจง/ติดตามงานพัฒนาระบบ/ประเมินผล ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตดิตามและประเมนิผล

การปฏิบัติราชการมี

ประสทิธิภาพและมผีล

การปฏิบัติราชการบรรลุ

ตามเปา้หมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

 

ปฏบัิตริาชการ และประกัน

คุณภาพ 

2.จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการระดับหนว่ยงาน/

บุคคล  

ก.ย.65 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 3.จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏบัิตริาชการ  ก.ย.65 

4.ตดิตาม ทบทวน ผลการด าเนนิงานของตัวช้ีวัด ก.ย.65 

5.รายงานความกา้วหนา้ของการปฏบัิตริาชการ

ประจ าเดือนผ่านระบบตดิตาม/ประเมินผล  

ต.ค 65-ก.ย.66 

6.รายงานผลการปฏบัิตริาชการรอบ 6 เดอืน/12 เดอืน       รอบท่ี 1 ม.ีค.66 

รอบท่ี 2 ก.ย.66 

7.จัดการความรู้ (KM) ก.ย.65 

8.จัดท าแผน/บริหารความเสี่ยง  ก.ย.65 

9.รายงานการควบคุมภายใน  รอบท่ี 1 ม.ีค.66 

รอบท่ี 2 ก.ย.66 

18. งานประกันคุณภาพ    

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอดุมศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

1.ประชุมช้ีแจง/ติดตามงานประกันคุณภาพ ต.ค.65 

 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  

3.จัดท าแผนปฏบัิตงิานประกันคณุภาพประจ าปี

การศึกษา  

4.จัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/

ระดับคณะ  

5.จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR  ส.ค.-ก.ย.66 

6.บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online  ก.ค.-ส.ค.66 

7.รับตรวจการประเมินประจ าป/ีระดับสาขา/ระดับคณะ  ก.ค.-ส.ค.66 

8.รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณ  

ก.ค.-ส.ค.66 

9.รับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. 

 

ก.ค.-ส.ค.66 

19. งานผลิตผลงานวิจัย    

วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม

และสนับสนนุให้อาจารย์

มกีารตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัยตามมาตรฐาน

ที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการ

1.ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่ง

สถาบันวจิัย  

ต.ค.64-ก.ย.66 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 2.จัดโครงการพัฒนานักวจิัย  
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

20. งานการจัดท า

วารสารวิชาการ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อจัดท า

วารสารวิชาการให้เขา้สู่

ฐาน TCI กลุ่ม 2 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานจัดท าวารสาร ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.จัดท าวารสารวิชาการ 

3.จัดประชุมเพื่อพัฒนาวารสารภายในให้เข้าสูฐ่านขมู้ล 

TCI 

4.ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.เขียนอนุมัติโครงการวารสารวชิาการ 

21. งานผลิต

วารสารวิชาการ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม

คณาจารย์ในการผลิต

วารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

 

 

 

1.ประชาสัมพันธ์วารสารวชิาการบนเว็บไซด์คณะ ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

22. งานการจัดประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

   

วัตถุประสงคเ์พื่อจัด

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน(การจัดประชุม

ระดับชาติ) 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 2.เขียนโครงการโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ 

3.รับบทความการประชุมวิชาการ 

4.ด าเนนิการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

23. งาน U-Ranking    

วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม

และผลักดนัการจัดอนัดับ

มหาวทิยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการ

1.ตดิตามผลการด าเนนิงาน U-Ranking ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.งานลงขา่วประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซด์ U-

Ranking 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

24. งานบริการศูนย์

เรียนรู้สู่ชุมชน 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้แหล่ง

เรียนรู้เปน็ที่รู้จักของ

สังคม 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

1.รายงานขอ้มูลสถิติการให้บริการและประเมินความพงึ

พอใจ(ศูนย์การเรียนรู้) 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

25. งานบริการวิชาการ

แก่สังคม 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อให้การ

บริการวิชาการตรงตาม

ต้องการของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

1.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ต.ค.65 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.ประชุมช้ีแจงความต้องการชุมชน ต.ค.65 

3.จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ พ.ย.-ธ.ค.65 

4.ลงพื้นท่ีบริการวิชาการ ม.ค.-ก.ย.66 

26. งานกิจการนักศึกษา    

วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม

ให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาตามคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค ์

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปี ต.ค.65 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 2.จัดโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ต.ค.65-ก.ย.66 

3.จัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

4.จัดประชุมสโมสรนักศกึษา 

5.จัดประชุมคณะกรรมการชมรม 

6.จัดท าแบบส ารวจความตอ้งการและความพึงพอใจใน

การให้บริการของฝ่ายกิจการนักศกึษา 

7.วเิคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการของฝ่าย

กิจการนักศกึษา 

8.จัดท ารายงานประจ าปฝี่ายกจิการนักศกึษา ก.ย.66 

9.จัดท าฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า ต.ค.65-ก.ย.66 

10.จัดท าแผนกิจกรรมดา้นการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครอืขา่ยประจ าป ี

ต.ค.65 

11.จัดโครงการตามแผนกิจกรรมดา้นการสร้าง ต.ค.65-ก.ย.66 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย 

12.จัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการ

สร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย 

13.จัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม 

14.สอดส่องดูแลความประพฤตแิละระเบียบวนิัย

นักศกึษา (ไมร่วมแต่งต้ัง 

15.ถ่ายภาพกิจกรรมตา่งๆ และรวบรวมขอ้มูลเพื่อท า

ข่าวหลังกจิกรรม 

16.จัดท าฐานข้อมูลท าเนียบนักศกึษาปัจจุบัน 

17.ออกบูทประชาสัมพันธ์นักศกึษา 

18.จัดการเลอืกตัง้และแตง่ตัง้คณะกรรมการสโมสร

นักศกึษา 

ต.ค.65 

19.บริหารจัดการกิจกรรมชมรมของคณะ/วทิยาลัย 

(อนุมัต/ิไมอ่นุมัต)ิ 

ต.ค.65-ก.ย.66 

 

27. งานบรหิารและสวสัดิ

ภาพ 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อ

ให้บริการนักศกึษาในดา้น

สวสัดิภาพของ

มหาวทิยาลัยและ

วิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.ด าเนนิการขออนุมัตเิงินรางวัลให้นักศกึษาท่ีได้รับ

รางวัล และสร้างช่ือเสียง 

ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา 

3.จัดท าหนังสอืรับรองพฤติกรรมนักศึกษา 

4.บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษา 

5.รับค ารอ้งเร่ืองการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารล่าช้า 

6.ให้บริการยาสามัญประจ าบา้น 

7.ให้บริการยาสามัญประจ าบา้น (กรณอีอกนอก

สถานท่ี) 

8.บริการยืม-คืน วัสด-ุอุปกรณ์ 

28. งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

   

วัตถุประสงคเ์พื่อคดัเลือก

นักศกึษาใหไ้ด้รับทุนตาม

เกณฑท์ี่วทิยาลัยก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมาย/ระเบียบ 

(C) 

1.คัดเลอืกผู้เข้ารับทุน  ต.ค.65-ก.ย.66 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

29. งานศิลปวัฒนธรรม    

วัตถุประสงคเ์พื่อให้

บุคลากรและนักศกึษา

เห็นความส าคัญของ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1.จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต.ค.65 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 2.จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต.ค.65-ก.ย.66 

 3.จัดท าสรุปเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 
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