
 

 

 

 

 

 

แผนบรหิารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

  

 

 

วทิยาลัยนานาชาติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

คํานํา 

 

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลอง

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการ

ควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ 5.1 (ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผน

บรหิารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่

ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดมิ นัน้ 

 จากหลักการดังกลาวขางตน วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมี

สวนประกอบ 4 บท ไดแก  

บทที่ 1 บทนํา  

 บทที่ 2 แนวทางบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 บทที่ 3 แผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังวาแผนบริหารความเสี่ยงและ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหมีการบริหารงาน

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 

 

 

     ผศ.ดร.กรองทอง ไครริี 

   คณบด ีวทิยาลัยนานาชาติ 
 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงาน”

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก 

หรอืปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยง

ลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช

เปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล พรอมรายงานตอผูบรหิารและผูที่เกี่ยวของทราบ นัน้ 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหผลการดําเนินงานของ วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว มีระบบในการ

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให

เกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดปรับประยุกตใชขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหาร

ความเสี่ยง ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO : Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกลาวขางตน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดวิเคราะหความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในดานตางๆ ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงดานการ

ปฏบิัตงิาน 3) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) 

ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามาบริหาร

จัดการความเสี่ยง จํานวน 6 ความเสี่ยง และ  5) ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

รายละเอยีดดังนี้ 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 
 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

1.1 จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม ไมเปนไปตามแผน

รับที่กําหนดไว  

1. ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธเชิงรุกประจําป 2563 

2. นําเสนอหลักสูตรใหมที่มีความนาสนใจ ของ

วทิยาลัยเพื่อการรับสมัครนักศกึษา 

3. ปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศกึษาใหมี

ประสทิธภิาพ 

2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก มี

ผลตอการกําหนดยุทธศาสตร และการกําหนด

ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานบริการ

วชิาการ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

  

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

  

5) ดานการปฏบิัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

  

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดทบทวนวัตถุประสงคและกิจกรรมการควบคุม

มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตาม

งานมาตรฐาน 25 งาน  รายละเอยีดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค จํานวนกิจกรรมการควบคุม 

1 งานบริการวิชาการแกชุมชนและ

ทองถิ่น 

เพื่อใหการบริการวชิาการตรงตามตองการของชุมชน

และทองถิ่น 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

8 

2 งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนท่ีรูจักของสังคม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวจิัย เพือ่พัฒนาศักยภาพอาจารยและนักวจิัยใหมคีวาม

เช่ียวชาญในการเขยีนผลงานวจิยั 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

4 งานเผยแพรผลงานวจิัย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมกีารตีพมิพและ

เผยแพรผลงานวจิัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

4 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 
 

งาน วัตถุประสงค จํานวนกิจกรรมการควบคุม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

 

5 งานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร

ไดรับการพัฒนาใหมทัีศนคติ คานิยม ความมสุีนทรีย 

และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C ) 

9 

7 งานรับนักศึกษา เพื่อคัดเลอืกนักศึกษาเขาศึกษาตอใหเปนไปตาม

ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาท่ี

กําหนดไว 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

5 

8 งานจัดทําแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

เพื่อใหแผนการเรียนเปนไปตามโครงสรางหลักสูตร

และขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวย

การจัดการศึกษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C )   

4 

9  งานจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

8 

10  งานสงเสริมกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (5 

ดาน) และการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

9 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัตติามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุใหพรอมใชงาน 

วัตถปุระสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

4 

13 งานจาํหนายพัสดุ เพื่อจําหนายพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

11 

14 งานเบิกจาย เพื่อใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย     6 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 
 

งาน วัตถุประสงค จํานวนกิจกรรมการควบคุม 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงนิรายไดมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงคดาน  

-การรายงานทางการเงนิ (F) 

-การปฏบิัติตามกฏหมายและระเบยีบ ขอบังคับที่

เก่ียวของ ( C ) 

15 งานประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดขีองหนวยงาน 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อใหการออกเลขรับ-สงเอกสาร  การราง/พมิพ  

ถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

 

17 งานจัดประชุม เพื่อใหการจัดประชุมเปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อใหการสรรหาบุคลากรเปนไปตามระเบียบท่ี

กําหนด โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C ) 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะ

ท่ีกําหนด/ตําแหนงงานท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

5 

20 งานประเมนิผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อใหการประเมนิการปฏบัิติงานเปนธรรม โปรงใส

และตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C ) 

4 

21 งานจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ เพื่อใหมงีบประมาณใชในการบริหารจัดการหนวยงาน

ท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

6 

 

22 งานจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏบัิตกิารประจําป 

เพื่อใหหนวยงานมทิีศทางองคกรท่ีชัดเจนและ

สามารถนําไปสูการปฏบัิติได 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

7 

 

23 งานรายงานผลการใชจาย เพื่อใหการรายงานผลการใชจายงบประมาณและผล 4 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 
 

งาน วัตถุประสงค จํานวนกิจกรรมการควบคุม 

งบประมาณและผลการดําเนินงาน การดําเนินงานมคีวามถกูตอง 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

24 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

หนวยงานจัดการศึกษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หนวยงานสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงคดานการปฏบิัติตามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของ ( C ) 

 

 

11 

หนวยงานสนับสนุนการศึกษา 4 

25 งานติดตามและประเมนิผลการ

ปฏบัิตริาชการ 

เพื่อใหการติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติราชการ

มปีระสทิธิภาพและมผีลการปฏบัิติราชการบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนนิงาน (O) 

10 
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0บทท่ี 1 บทนํา  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 ขอมูลพื้นฐาน0วทิยาลัยนานาชาต0ิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 1.2.1 วสิัยทัศน (Vision) 05 

 1.2.2 จุดประสงค (Purpose) 05 

 1.2.3 พันธกจิ (Mission) 05 

 1.2.4 ภารกจิหลัก (Key result area) 05 

 1.2.5 เสาหลัก (Pillar) 06 

 1.2.6 วัฒนธรรม (Culture) 06 

 1.2.7 อัตลักษณ (Identity) 06 

 1.2.8 เอกลักษณ (Uniqueness) 06 

 1.2.9 คานยิมหลัก (Core Values) 07 

 1.2.10 นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลัย 07 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 07 

 1.3 ผลการดําเนินงานของปที่ผานมา  

 1.3.1 ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอน 08 

 1.3.2 ขอมูลนักศกึษา 08 

 1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศกึษา 08 

 1.3.4 ขอมูลการมีงานทําของบัณฑติ 08 

 1.3.5 ขอมูลการทํางานตรงสาขาของบัณฑติ 08 

 1.3.6 ขอมูลผลงานวจัิย 08 

 1.3.7 ขอมูลการบรกิารวชิาการและวิชาชีพ 08 

 1.3.8 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 011 

 1.3.9 ขอมูลบุคลากร 011 

 1.3.10 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

1.3.11 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

013 
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014 
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 ภาคผนวก 1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 (ระบุช่ือหนวยงาน) 

 

 ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑที่ใชใน

การประเมนิความเสี่ยง (FM-RM 01) 

 

 ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมนิความเสี่ยง (FM-RM 02)  
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองตามความตองการของประชาชน ในการปฏบิัตหินาที่ของสวนราชการ

ตองใชวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดโีดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานงึถงึความรับผิดชอบของผูปฏิบัติราชการ 

การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ทัง้นี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกจิ” 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ

กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย

วธิกีารอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏบิัตริาชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี

คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตาม

เกณฑ วธิกีาร และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ระเบียบวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให

เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิและผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

คูมือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ตัวบงช้ีที่ 5.1 

(ขอ 3) กําหนดใหหนวยงานดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

คณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  
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1.2 ขอมูลพื้นฐานวทิยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประวัตคิวามเปนมาของหนวยงาน 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษตั้งแตปการศึกษา 2547 ภายใตแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในดาน

ตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ความสามารถของประชากรใหมีรูเทาทันและเปนสวนหนึ่งของประชากรโลก(Global Citizens) ซึ่ง

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเขามามีบทบาทอยางมาก ในการจัดการศึกษาใหเกิดการ

เรียนรูโดยใชสื่อที่เปนสากล เชน ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการแขงขันไดระดับ

นานาชาติดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของประเทศ ใน

การผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย และความรูภาคปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศให

มากขึ้นเพื่อใหสามารถเปนกําลังสําคัญของสังคมยุคKnowledge-basedโดยตั้งอยูที่อาคารศรีจุฑาภา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 

 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายใหหนวยงานจัดการศึกษาที่

หนวยงานในกํากับยายไปอยูในพื้นที่ศูนยการศกึษา เนื่องจากอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาที่กรุงเทพมหานครคับแคบไมเพียงพอตอการขยายหนวยงานจัดการศึกษา และจํานวน

นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติที่เปนหนวยงานในกํากับและมีจํานวนนักศึกษามากขึ้น ทําให

สถานที่เดมิที่อาคารศรจุีฑาภามหีองเรยีน หองปฏบิัตกิาร และสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ไมเพียงพอ จึงเตรียมความพรอมในการยายสํานักงาน จัดหาครุภัณฑหองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการ

การบิน ภัตตาคาร การโรงแรม การทองเที่ยว และธุรกิจจําลอง และครุภัณฑสํานักงานตางๆ โย

งบประมาณแผนดนิ และงบประมาณเงินรายไดของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ2559 

 ปการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ยายสถานที่ตั้งไปจัดการเรียนการสอนอยูที่อาคารวิทยาลัย

นานาชาต ิศูนยการศกึษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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โครงสรางวทิยาลัยนานาชาต ิ
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โครงสรางการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.2.1  วสิัยทัศน (Vision) 

  วทิยาลัยแมแบบที่ดขีองสังคม (Smart Archetype College of the Society) 

 

1.2.2 พันธกจิ (Mission) 

            ใหการศึกษา วิจัย บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To educate 

people, conduct research, provide academic services to communities and to promote, conserve art 

and cultures) 

1) ใหการศกึษา: เพื่อผลติบัณฑติที่เนนองคความรูสูการปฏบิัตเิพื่อเปนเอตทัคคะ  

 Educating: To produce graduates focusing on the practical applications of the body of 

knowledge for Niche Guru 

2) วิจัย : โดยมุงม่ันศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่สามารถนําไปใชใหเกิดผลประโยชนตอ

สังคมและชุมชนอยางยั่งยนืไดเพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุงเรอืง 

Research: to conduct research in various fields in support of the Niche Guru. The outcomes of 

research are utilities in beneficial ways and correspond with the society and community for 

sustainable peace and growth. 

3) บริการวิชาการ: เพื่อการนําผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ไปใชตอบและแกปญหาของ

สังคม โดยการมสีวนรวมกับชุมชน และทองถิ่น  

Academic services: To provide academic services to the community answering questions or 

guiding the society in cooperation with the community and local organizations. 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม: เพื่อการสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใหเปน

ที่ยกยองและช่ืนชมในระดับสากล  

Preservation of art and culture: To promote and support Thai arts and culture which are 

well known and admired throughout the world. 

 

1.2.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา (Produce gradates with front row quality)  

 2) ใหบรกิารทางวชิาการ และถายทอดเทคโนโลยแีกชุมชน สังคม (Provide academic services and 

transfer technology to communities and international society)  

  3) อนุรักษ พัฒนา ใหบรกิารเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธํารงครักษา สบืสาน 

ความเปนไทย  (Conserve and develop services provision as the center for arts and culture service 

center and sustain the Thainess ) 

 4) วจัิย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, create innovation and develop 

Knowledge for society) 
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 5)เปนวทิยาลัยที่มคีวามคลองตัวในการบรหิารจัดการ และเนนใหเครือขายมสีวนรวม (Employ 

modern management system for versatility with concentration on network participation) 

 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครอืขาย (Partnership) 

4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส(Virtues and Thai 

etiquette practices and seniority recognition) 

 

1.2.6 อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

 

นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏบิัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มคีวามสามารถดานวิชาการหรอืวิชาชีพ มทีักษะหรอืมคีวาม

มุงม่ันในการปฏบิัตงิาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มคีุณธรรม ใฝเรยีนรู และพัฒนาตนเอง

ใหมคีวามกาวหนาอยางตอเนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถงึ บัณฑติที่มทีักษะการคดิวเิคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและ

ถายทอดความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครอืขายและเทคโนโลยสีารสนเทศที่

ทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

มจิีตสาธารณะ หมายถงึ บัณฑติที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รูจักแบงปนชวยเหลอืผูอื่น มุงทําความดทีี่

เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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1.2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล” 

 

นิยามคําสําคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถงึ เปนมหาวทิยาลัยที่เนน ภาพลักษณ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ที่สะทอน

ความเปนวังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรยีนรูขอมูลศลิปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

         เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล  หมายถงึ เปนหนวยงานที่มแีหลงเรยีนรูที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแขงไดระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบ การเรยีนรูของผูรับบรกิารไดอยาง

ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

 

1.2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

S : Strong Leadership  ภาวะผูนําที่เขมแข็ง 

S : Service Mind  ใจบรกิาร 

R : Responsibility  ความรับผิดชอบ 

U : Unity   ความสามัคค ี 

I  : Intelligence   ฉลาดคดิและเรยีนรู 

C : Creativity   ความคดิสรางสรรค 

 

1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื (Raise the College potential to 

become sustainable specialist) 

 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญา 

ทองถิ่นอยางยั่งยนื Construct academic works for elevating local wisdom sustainably 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น (Establish relationship to link 

local to network) 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ (Elevate the level of international recognition) 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานปท่ีผานมา  

1.3.1 ขอมูลหลักสูตร/สาขาวชิาท่ีเปดสอน 

สาขาวิชา 
จํานวนสาขาวชิาท่ีเปดสอน 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 4 4 

สาขาวิชาธุรกจิการบนิ    

สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว    

สาขาวิชาธุรกจิภัตตาคาร - - - 

สาขาวิชาการโรงแรม    

หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 1 1 1 

สาขาวิชาบริหารธุรกจิระหวางประเทศ    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 1 1 

สาขาวิชาคณติศาสตรศกึษา    

รวมท้ังสิ้น 5 5 5 
 

1.3.2 ขอมูลนักศึกษา 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ธุรกจิการบนิ 784 744 645 

การจัดการทองเที่ยว 88 77 73 

การโรงแรม 118 108 112 

บรหิารธุรกจิระหวางประเทศ 155 144 72 

คณติศาสตรศกึษา 5 3 3 

รวมท้ังสิ้น 1150 1076 905 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1.3.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ธุรกจิการบนิ 75 88 75 

การจัดการทองเที่ยว 3 14 12 

ธุรกจิภัตตาคาร 16 5 4 

บรหิารธุรกจิระหวางประเทศ 17 20 12 

การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว - 8 7 

ผูประกอบการดิจิตอล - - 4 

รวมท้ังสิ้น 125 135 114 

 

1.3.4 ขอมูลการมงีานทําของบัณฑิต 

สาขาวิชา การมงีานทํา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 

ธุรกจิการบนิ 

 

การมงีานทําภายใน 1  ป 40 42 88 

เงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 26 - 88 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 4.25 4.55 4.70 

การจัดการทองเที่ยว การมงีานทําภายใน 1  ป 5 6 14 

เงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 5 - 1 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 4.10 4.45 4.51 

ธุรกจิภัตตาคาร การมงีานทําภายใน 1  ป 1 - 5 

เงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 1 - 5 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 4.08 - 4.44 

บรหิารธุรกจิระหวางประเทศ การมงีานทําภายใน 1  ป 10 11 20 

เงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 10 - 20 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 4.80 4.01 4.40 

การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว การมงีานทําภายใน 1  ป 2 - 8 

เงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 2 - 8 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

สาขาวิชา การมงีานทํา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 

 ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ 4.30 - 4.51 

คณติศาสตรศกึษา การมงีานทําภายใน 1  ป - - - 

เงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ - - - 

ความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ - - - 

 

1.3.5 ขอมูลผลงานวจัิย 

สาขาวิชา 
จํานวนผลงานวจัิย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ธุรกจิการบนิ 4 5 7 

การจัดการทองเที่ยว 5 4 3 

การโรงแรม 7 4 3 

บรหิารธุรกจิระหวางประเทศ 4 2 4 

คณติศาสตรศกึษา 2 4 7 

รวมท้ังสิ้น 22 19 24 

 

1.3.6 ขอมูลการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ธุรกจิการบนิ 6 4 2 

การจัดการทองเที่ยว 4 4 1 

การโรงแรม 6 4 4 

ธุรกจิระหวางประเทศ 2 2 1 

คณติศาสตรศกึษา 4 4 2 

รวมท้ังสิ้น 22 18 10 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1.3.7 ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ธุรกจิการบนิ 4 4 2 

การจัดการทองเที่ยว 4 4 2 

การโรงแรม 8 4 2 

บรหิาธุรกจิระหวางประเทศ 4 4 2 

คณติศาสตรศึกษา - 4 2 

รวมท้ังสิ้น 20 20 10 

 

1.3.8  ขอมูลบุคลากร 

     สายสนับสนุนวชิาการ 

ฝาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ฝายบรหิารงานทั่วไป 6 1 - 7 6 1 - 7 5 1 - 6 

ฝายบรกิารการศกึษา 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

ฝายคลังและพัสดุ 2 - - 2 3 - - 3 3 - - 3 

วจัิยและบรกิาร

วชิาการ 

1 - - 1 1 - - 1 2 - - 2 

ฝายนโยบาย/แผน 

และประกันคุณภาพ 

1 - - 1 2 - - 2 2 1 - 3 

ฝายกจิการนักศกึษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

รวมท้ังสิ้น 15 1 - 16 17 1 - 18 17 2  19 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 สายวชิาการ 

สาขาวชิา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปงบประมาณพ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

ธุรกจิการบนิ 11 - - 11 13 - - 13 11 - - 11 

การจัดการทองเที่ยว 4 - - 4 4 - - 4 5 - - 5 

การโรงแรม         7 - - 7 

บรหิารธุรกจิระหวาง

ประเทศ 

6 - - 6 6 - - 6 5 2 - 7 

คณติศาสตรศกึษา 2 3 1 6 2 3 1 6 2 3 2 7 

รวมท้ังสิ้น 31 3 1 35 33 3 1 37 30 5 2 37 
 

 

  1.3.9 ขอมูลผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ ไดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 

องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.49  มผีลการดําเนนิงานอยูในระดับด ีรายละเอยีด ดังนี้ 

องคประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01-1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 ตองปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดมีาก 

จํานวน

ตัวบงชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 1.2, 1.3, 

1.4 

1.5, 1.6 1.1 3.89 การดําเนนิงานระดับด ี

2 3 2.2 2.1 5.00 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 3.1 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

4 1 - 4.1 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

5 2 - 5.1, 5 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.69 5.00 4.28 4.49 การดําเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การ

ดําเนนิงาน

ระดับดี 

การ

ดําเนนิงาน

ระดับดี

มาก 

การ

ดําเนนิงาน

ระดับดี 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บทที่ 2  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อใหวทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามรีะบบและการดําเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ขอ 5 และ ขอ 6 กําหนดใหสวนราชการ

ดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปน

ผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่

สงผลตอการดําเนนิงานตามพันธกจิของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหาร

จัดการที่ด ี(Good Governance) วทิยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงกําหนดนโยบาย

บรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนการดําเนินการที่สําคัญของวิทยาลัย

นานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยครอบคลุมพันธกจิทุกดาน 

2. ผูบรหิารและบุคลากรของวทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกระดับตอง

ตระหนัก ใหความสําคัญและมสีวนรวมในกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหถือเปนภารกิจที่

ตองปฏบิัตติามปกติ 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับการตัดสนิใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอยาง

เหมาะสม สมํ่าเสมอ และตอเนื่องตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนดวัตถุประสงค 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย เกณฑท่ีใชในการประเมนิ 

1.แผนบรหิารความเสี่ยง 

1 . 1  เพื่ อ ใหบุคลากรของ 

ห น ว ย ง า น ส า ม า ร ถ ห า

วธิกีารจัดการกับความเสี่ยง

เพื่อปองกันหรือลดความ

เสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได  

1.1 รอยละของประเด็น

ความเสี่ ย งที่ ไ ด รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ ย ง เทียบ กับประ เด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่

กําหนดขึ้นตอป 

รอยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

กําหนดขึ้นตอป 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

ว า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล สํ า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคที่วางไว 

2.1 รอยละของงานที่มกีาร

ดําเนินการตามจุดควบคุม

ที่กําหนด 

รอยละ 100 พจิารณาจากจํานวนของงาน

ที่ดําเนินการควบคุมภายใน

ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวทิยาลัยกําหนด 
 

2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 เพื่อการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 มกีารดําเนนิการอยางเปนขั้นตอน จึงไดกําหนดปฏิทินการ

ดําเนนิงานบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมรีายละเอยีดดังน ้ี 

1) ปฏทิินการดําเนินงานบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ง 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ข้ันตอนที ่3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

1 เขารวมการประชุมสรางความรูความ

เข า ใจการบ ริหารความ เสี่ ย งและ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

24 ก.ค.62  มคีวามรูความเขาใจการ

บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

ส.ค.62  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและ
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3 จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.62  (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ .ศ .  2561 ตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผูบ ริหารสูงสุดของหนวยงาน เพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

ก.ย.62  แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ท่ีผานความเห็นชอบ 

5 จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีไดรับความ

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.62  จัดสงแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ใหกับกองนโยบาย

และแผนตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

6 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62  ประชาคมไดรับรูแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้ันตอนที่ 4 การดาํเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสีย่ง 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

 ผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้ันตอนที่ 5 การตรวจตดิตาม ประเมินการบรหิารความเสีย่ง 

8 

  

  

  

  

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

   ความกาวหนาของการ

ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.62 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.63 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.63 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.63 

9 

  

  

  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรือผู บ ริหารสูงสุดของ

หนวยงานเพื่อทราบ 

   ผูบริหารรับทราบรายงานผล

การดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดอืน/ป ผูรับผดิชอบ ผลลพัธ/ผลผลติ 

- รอบ  3 เดอืน ธ.ค.62 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.63 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.63 

10 

  

  

  

  

จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบ ริหารความ เสี่ ย ง  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ใหกับกอง

นโยบายและแผน 

   จัดสงรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ทัน

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด - รอบ  3 เดอืน ธ.ค.62 

- รอบ  6 เดอืน ม.ีค.63 

- รอบ  9 เดอืน ม.ิย.63 

- รอบ 12 เดอืน ก.ย.63   

11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

ผู บ ริหาร สูง สุดของหนวยงานเพื่ อ

พจิารณา ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ              

ก.ย.63  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหนวยงานหรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

12 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงในปถัดไป  

ก.ย.63  (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

13 เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบ ริหารความ เสี่ ย ง  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหประชาคม

ทราบ 

ก.ย.63  ประชาคมรับทราบรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2) ปฏทิินการดําเนินงานควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลติ/ผลลัพธ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

พ.ค. 62 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ ย ง และควบ คุมภาย ใน  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค. 62 แนวทางการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. จดัทําแผนการควบคุมภายในระดับ

หนวยงาน 

ม.ย. 62 แ ผ น กา ร คว บ คุม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลติ/ผลลัพธ 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรอื

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน และ

อธกิารบดเีพื่อพจิารณาเหน็ชอบ 

ก.ค. 62 แ ผ น กา ร คว บ คุม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ .ศ . 2563 ได รับความ

เห็นชอบ 

5. จดัสงแผนการควบคุมภายใน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดรับความ

เห็นชอบใหกับกองนโยบายและแผน 

(ผนวกเขาในเลมแผนบริหารความเสีย่ง) 

ก.ย. 62 แ ผ น กา ร คว บ คุม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หนวยงานใหผูเก่ียวของนาํไปสูการปฏบิัต ิ

 

ต.ค. 62 หนวยงานหรือประชาคมไดรับทราบหรือ

รับรูแผนการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

7. ดําเนนิการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 62 ผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน  ก.พ. 63 ผลความกาวหนาของการดํานินงานตาม

แ ผ น กา ร คว บ คุม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 และ 12 

เดอืน 

- รอบ 6 เดอืน ตามแบบ ปย.2  

- รอบ 12 เดอืน ตามแบบ ปย.1 และ  

ปย.2 

 

ก.ย. 63 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 6 เดือน) ตอคณะกรมการบริหาร

หนวยงานหรอืผูบริหารสูงสดุของ

หนวยงานเพือ่ทราบ 

ก.พ. 63 คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรอื

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานรับทราบ

รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 6 เดอืน) 

10. จัดสงผลประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ใหกองนโยบายและแผน 

ก.พ. 63 หนวยงานจัดสงผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ  6  และ  1 2  เ ดื อน  ไ ด ทั นต า ม

ระยะเวลาที่กําหนด 
- รอบ 6 เดอืน แบบ ปย.2    

- รอบ 12 เดอืน แบบ ปย.1 และ ปย.2   ก.ย. 63 

11. รายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 12 เดอืน) ตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานหรอืผูบริหารสูงสดุของ

ก.ย. 63 มติการพิจารณารายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ .ศ .  2563  (รอบ  12  เดื อน )  ของ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ
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กจิกรรม ระยะเวลา ผลผลติ/ผลลัพธ 

หนวยงานเพือ่พจิารณา ใหขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

12. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ

ควบคุมภายในในปถัดไป (ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ม.ิย. 63 แ ผ น กา ร คว บ คุม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

13. เผยแพรรายงานการประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ใหประชาคมทราบ 

ก.ย. 63 ประชาคมรับทราบผลการดําเนินงานตาม

แ ผ น กา ร คว บ คุม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.4 ข้ันตอนการปฏบิัตติามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดปรับประยุกตใชขัน้ตอนปฏบิัตงิานการ

บรหิารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO: Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางที่ใชในการจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 4 การดําเนนิการตามกลยุทธ/แนวทางที่ใชจัดการแตละความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

การวเิคราะห เพื่อระบุความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหนํา 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงของแตละ

โครงการ โดยควรคํานงึถงึปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบงช้ีอันจะ

นําไปสูความเสี่ยงที่โครงการไมประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกเปน

สวนประกอบในการดําเนนิการวเิคราะห ดังกลาว 

 1. ปจจัยภายใน หมายถงึ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ

ของสวนราชการ วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหาร ความรู ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมอือุปกรณ เปนตน 

 2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผูรับบริการ เครือขาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เปนตน    

 ในการวเิคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ อาจพจิารณาจากปจจัยเสี่ยงในหลายดาน เชน 

 

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

    เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกจิในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความ

เสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไม

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วสิัยทัศน การกําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 

การรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการยอมรับโครงการไมไดนําไปสูการแกไขการ
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ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่

เกดิขึ้นจากการตัดสนิใจผิดพลาดหรอืนําการตัดสนิใจนัน้มาใชอยางไมถูกตอง 

 

 2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน  

    เกี่ยวของกับประสทิธภิาพ ประสทิธผิลหรอืผลการปฏบิัตงิานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปน 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน

คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง

สงผลตอการปฏบิัตงิานตางๆ ขององคกรทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  

 

 3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)  

    ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมคาใชจาย ระบบสารสนเทศ และดานสถานที ่

 

4. ความเสีย่งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ  

    เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการ

ดําเนินงานในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น นอกจากสวนราชการจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ 

แลวจะตองนําแนวคดิเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง 

อาท ิ

    4.1 ดานกลยุทธ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผล และการมี

สวนรวม 

   4.2 ดานการดําเนนิงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องประสทิธภิาพ และความโปรงใส 

    4.3 ดานการเงิน อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

    4.4 ดานกฎหมาย/กฎระเบยีบ อาจมคีวามเสี่ยงตอเรื่องนติธิรรม และความเสมอภาค     
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ข้ันตอนท่ี 2 การประเมนิความเสี่ยง  

 การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนนิการวเิคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมขีัน้ตอน ดังนี้ 

 2.1 การกําหนดเกณฑการประเมนิมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความ

เสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑของ

หนวยงานขึ้น ซึ่งกําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพ 

แวดลอมในหนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผูบริหาร

ของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชใน

การวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือ

จํานวนเงินที่ชัดเจนได ก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเปนเกณฑเฉพาะในแตละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดกําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด

และความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ซึ่งมีเกณฑใน

การใหคะแนนผลกระทบ เปนดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยง 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภายนอก (ยุทธศาสตรชาต ิ/นโยบายรัฐบาล/สภาพ

เศรษฐกจิ สังคม/คูแขง ฯลฯ) มผีลตอการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธที่ไมตอบสนอง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุนอยกวา

รอยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดอืน 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุนอยกวา

รอยละ 80 - 84 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุนอยกวา

รอยละ 85 - 89  

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 9 เดอืน 

นอย 2 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุนอยกวา

รอยละ 90 - 94 

นอย 2 
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เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 12 เดอืน 

นอยมาก 1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการบรรลุมากกวา

รอยละ 95 

นอยมาก 1 

  

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

ความเสี่ยง 2.1 จํานวนนักศกึษารับเขาใหมไมเปนไปตามแผนรับนักศกึษา 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 1 ป สูงมาก 5 ผลการรับ นัก ศึกษานอยกว า

รอยบะ 20 ของแผน 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 2 ป สูง 4 ผลการรับ นัก ศึกษานอยกว า

รอยบะ 40 ของแผน 

สูง 4 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 3 ป ปานกลาง 3 ผลการรับ นัก ศึกษานอยกว า

รอยบะ 60 ของแผน 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 4 ป นอย 2 ผลการรับ นัก ศึกษานอยกว า

รอยบะ 80 ของแผน 

นอย 2 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 5 ป นอยมาก 1 ผลการรับ นัก ศึกษานอยกว า

รอยบะ 90 ของแผน 

นอยมาก 1 
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 3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)  

ความเสี่ยง 3.1 การขาดสภาพคลองทางการเงิน 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 2 ป สูงมาก 5 ไมเกนิรอยละ 70 ของ

งบประมาณประจําป 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 4 ป สูง 4 ไมเกนิรอยละ 60 ของ

งบประมาณประจําป 

สูง 4 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 6 ป ปานกลาง 3 ไมเกนิรอยละ 50 ของ

งบประมาณประจําป 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 8 ป นอย 2 ไมเกนิรอยละ 40 ของ

งบประมาณประจําป 

นอย 2 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 10 ป นอยมาก 1 ไมเกนิรอยละ 30 ของ

งบประมาณประจําป 

นอยมาก 1 

 

ความเสี่ยง 3.2 ระบบไฟฟาขัดของ 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 3 เดอืน สูงมาก 5 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 

24 ชม. 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 6 เดอืน สูง 4 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 

12 ชม. 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 9 เดอืน ปานกลาง 3 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 9 

ชม. 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 1 ป นอย 2 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 3 

ชม. 

นอย 2 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 1.5 ป นอยมาก 1 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 

1.5 ชม. 

นอยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

ความเสี่ยง 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายนอก 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 1 เดอืน สูงมาก 5 ค ว า ม ล า ช า ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

มากกวา 30 วัน 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 2 เดอืน สูง 4 ค ว า ม ล า ช า ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

มากกวา 25 วัน 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 3 เดอืน ปานกลาง 3 ค ว า ม ล า ช า ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

มากกวา 20 วัน 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 4 เดอืน นอย 2 ค ว า ม ล า ช า ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

มากกวา 15 วัน 

นอย 2 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 5 เดอืน นอยมาก 1 ค ว า ม ล า ช า ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย

มากกวา 10 วัน 

นอยมาก 1 

 

 

5. ดานการปฏบิัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

ความเสี่ยง 5.1 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ คําอธบิาย โอกาสที่

จะเกิด 

ระดับ 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 1 เดอืน สูงมาก 5 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 4 ขอ 

สูงมาก 5 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 2 เดอืน สูง 4 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 3 ขอ 

สูง 4 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 3 เดอืน ปานกลาง 3 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 2 ขอ 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 4 เดอืน นอย 2 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 1 ขอ 

นอย 2 

มโีอกาสท่ีเกดิขึ้นทุก 5 เดอืน นอยมาก 1 ไมมกีารกระทําผดิจรรยาบรรณ นอยมาก 1 

 

 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง 

ปานกลาง นอย และนอยมาก ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความ

รุนแรงหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําให

สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและ

จัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมขีัน้ตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นัน้มากนอยเพยีงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

      2) พจิารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอองคกรหรือหนวยงานวามี

ระดับความรุนแรง หรอืมคีวามเสยีหายเพยีงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.3 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความ 

รุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรหรือหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใด 

2.4 การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลตอองคกร เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่

สําคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะ

เกดิความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง 

ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก แลวเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก

และสูง มาจัดทําแผนการบรหิารความเสี่ยงในขัน้ตอนตอไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 
5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอยมาก 
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(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ

ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 5 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 5 สวน (5 Quadrant) ซึ่ง

ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 การจัดลําดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ/แนวทางท่ีใชจัดการแตละความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหองคกรสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําไดหลายวิธี และ

สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตาม

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วกิฤตหนัก ตองรบีดําเนนิการกําจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไมได หาทางแกไขกําจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได เริ่มหาแนวทางปองกันเพื่อใหอยูใน

ระดับความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอย 3-4 ยอมรับได แตเฝาระวัง 

 ความเสี่ยงนอยมาก 1-2 ไมตองทําอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ท
บ

คว
าม

รุน
แร

ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสูงมาก 

 ความเสี่ยงสูง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงนอย 

 ความเสี่ยงนอยมาก 

Risk Appetite Boundary 
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แนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกล

ยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คอื 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได

ภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบันซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรง

และไมคุมคาที่จะดําเนนิการใดๆ ใหขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนนิการใดๆ 

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

ปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 

ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตอง

จัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน 

การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ

ดําเนนิงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนนิการหรอืกจิกรรมลง เปนตน 

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

สามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคล 

ภายนอกหรอืการจางบรษิัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปน

ตน 

 เมื่อไดประเมนิความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลวจึงดําเนินการกําหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่

เคยปฏิบัติอยูแลว แตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการแตละกิจกรรมตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรได โดย

กจิกรรมที่กําหนด ตองเปนกจิกรรมที่หนวยงานยังไมเคยปฏบิัตหิรอืเปนกจิกรรมที่กําหนดเพิ่มเตมิ 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการตามกลยุทธ/แนวทางท่ีใชจัดการแตละความเสี่ยง  

 การสื่อสารถือไดวาเปนหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับความเขาใจที่ตรงกันอยางทั่วถึง โดยมีการเปดชองทางการสื่อสาร

ขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานไดเขาถึง และ

รับทราบขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหนวยงานได

เขาถึง และทราบขอมูลผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดย

ผูบรหิาร หรอืการฝกอบรม เปนตน 
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ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจตดิตาม ประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 

 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงโดยการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวาแตละ

หนวยงานมกีารประเมนิประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหเกิดความม่ันใจวามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสทิธผิล และมกีารปฏบิัตจิรงิ สามารถลดหรอืปองกันความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น 
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บทท่ี 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง วทิยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการ

ควบคุม แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ 
โอกาส 

ผลกระ

ทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

1.ดานกลยุทธ 

1.1 จํานวนนักศกึษาที่รับใหมไมเปนไปตามแผนการ

รับที่กํานหดไว 

 

5 5 25 สูงมาก ลดความ

เสี่ยง 

1.ปรับปรุงแผน

ประชาสัมพันธเชิงรุก

ใหมปีระสทิธภิาพ 

เชนการหากลยุทธ

ใหม ๆ ในการ

ประชาสัมพันธ

หลักสูตรตาง ๆ ของ

วทิยาลัยให

กลุมเปาหมายได

ทราบถงึขอดขีอง

หลักสูตรนานาชาติ 

 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

นายอรรค

พล ธรรม

บุตร 
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2. พัฒนาการเรยีน

การสอนใหมคีวาม

นาสนใจและเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

 

3. ปรับปรุงหลักสูตร

ใหตรงกับความ

ตองการของ

ผูประกอบการและ

ผูเรยีน 

 

4. พัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการ

เรยีนการสอน ที่เอี้อ

ตอการเรยีนรู เชน 

การบรกิารดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการ

ควบคุม แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ 
โอกาส 

ผลกระ

ทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

2.ดานการปฏบิัตงิาน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก มี

ผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและการ

ดําเนนิงานดานบรกิารวิชาการ 

3 4 12 สูง ลดความ

เสี่ยง 

1. สํารวจความ

ตองการของชุมชนที่

เชาไปบรกิารวชิาการ 

2. เพิ่มประสทิธภิาพ

การบรกิารวิชาการ 

3. บรหิาร

งบประมาณในการ

บรกิารวชิาการงบ

แผนดนิใหมี

ประสทิธภิาพ 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

นายภัทรวุธ 

สรีวสิุทธิ์ 

 

 

 



P a g e  | 35 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

บทท่ี 4  

แผนการควบคุมภายใน วทิยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กระบวนการปฏบิัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

1.กระบวนการบรกิารวชิาการแกชุมชนและทองถิ่น จํานวน 2 งาน   

1.1 งานบริการวชิาการ แกชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการบริการวชิาการตรง

ตามตองการของชุมชนและ

ทองถ่ิน 

1) มสีวนรวมในการกําหนดกลุมชุมชนและองคการเปาหมายการใหบริการทางวชิาการ

แกสังคมกับมหาวทิยาลัย 

ก.ค. 62 นายภัทรวุธ สี

รวสุิทธ์ิ 

2) สํารวจความตองการจากกลุมชุมชนและองคการเปาหมาย ส.ค. 62 

3) นําผลการสาํรวจความตองการมาจัดทาํแผนการบริการวชิาการประจําปและ

แผนการใชประโยชนจากการบริการวชิาการ 

  

4) จัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปและแผนการใชประโยชนจากการบรกิาร

วชิาการที่ผานการอนมุัตจิากคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลยั 

ก.ย. 62 

5) จัดโครงการบริการวชิาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.62-ม.ีค.63 

6) รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนบริการวชิาการลงในแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัย

กําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63 
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7) ประเมนิผลความสาํเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการบริการวชิาการ

และเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลยัพจิารณา 

ก.ค.-ส.ค.63 

1.กระบวนการบรกิารวชิาการแกชุมชนและทองถิ่น จํานวน 2 งาน   

1.2 งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน 

วัตถุประสงค    

 8) นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงใน

การทําแผนบริการวชิาการในปถัดไป 

ส.ค. 62  

1.2 งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหแหลงเรียนรูเปนท่ีรูจักของ

สังคม 

1) คัดเลอืกองคความรูที่จําเปนในแหลงเรยีนรู ต.ค. 62 นายภัทราวุธ สี

รวสุิทธ์ิ 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/องคความรูในแหลงเรยีนรูชุมชน ต.ค. 62-มี.ค 63  

3) นําฐานความรู/องคความรูที่อยูในแหลงเรยีนรูเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน ต.ค. 62-มี.ค.63  

4) ประชาสัมพันธการใหบริการแหลงเรยีนรูตามชองทางตางๆ    

5) รายงานผลการดําเนนิงานการใหบรกิารแหลงเรยีนรูตามแบบฟอรมที่

มหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 

ธ.ค.62, มี.ค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 

 

6) นําองคความรูในแหลงเรียนรูมาเผยแพรในงานชุมชนวชิาการของมหาวทิยาลัย ส.ค. 62  
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2. กระบวนการสงเสรมิงานวจัิย จํานวน 2 งาน 

2.1 งานพัฒนานักวจิัย 

วัตถุประสงค    

พื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและ

นักวจิัยใหมคีวามเช่ียวชาญในการ

เขยีนผลงานวจิัย 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน 

(O) 

1) จัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการวจัิยที่ผานการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน 

ก.ย. 62 นายภัทราวุธ สี

รวสุิทธ์ิ 

2) จัดโครงการพัฒนานักวจัิยตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.62-ก.ย.63 

3) อาจารยประจําของหนวยงานที่ผานการพัฒนาไดรับทุนสนับสนุนการวจัิย   

4) รายงานผลการพัฒนานักวจัิยลงในแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนดได

ครบถวน 

ธ.ค.62, มี.ค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 

2.2 งานเผยแพรผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค    

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยมกีารตีพมิพและเผยแพร

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานท่ี

กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การดําเนินงาน 

(O) 

1) จัดโครงการสงเสรมิและสนับสนุนการตพีิมพเผยแพรผลงานวจัิยใหแกอาจารย ต.ค.62-ก.ย.63 นายภัทราวุธ สี

รวสุิทธ์ิ 

2) ประชาสัมพันธแหลงเวทกีารนําเสนอและวารสารระดับชาติ หรอืนานาชาตใิห

อาจารยทุกคนรับทราบ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

2. กระบวนการสงเสรมิงานวจัิย จํานวน 2 งาน   

2.2 งานเผยแพรผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค    

 3) จัดประชุมวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ หรอืเปนเจาภาพรวมกับหนวยงาน

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

  

 4) รายงานและสรุปผลการตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกของ

อาจารยลงในแบบฟอรมของมหาวทิยาลัยกําหนดไดครบถวน 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

3. กระบวนการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม จํานวน 1 งาน   

3.1 งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหบุคลากรและนักศกึษา

เห็นความสาํคัญของศลิปะและ

วัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงานดานทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมเปนผูรับผดิชอบ

งานดานศลิปะและวัฒนธรรมภายในหนวยงาน 

ก.ค. 62 นายสุรชัย นอยคําเมอืง 

2) กําหนดวัตถุประสงคของแผนและกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

3) จัดทําแผนปฏบิตักิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่กําหนดวัตถุประสงคและ

ตัวช้ีวัดของโครงการและไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสดุของหนวยงาน 

4) ประเมนิความสําเร็จตามวตัถุประสงคและตัวช้ีวัดของโครงการทุกโครงการที่กําหนด

ในแผนปฏบิตังิานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ส.ค.62-ก.ค. 63 

5) รายงานผลการดาํเนนิงานการจัดโครงการตามแผนปฏบิัตกิารดานทาํนุบาํรุงศลิปะ

และวัฒนธรรมตอผูบริหารหนวยงานและมหาวทิยาลยัปละ 2 คร้ัง 

ม.ค. 63 , ก.ค. 63 

6) เผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหประชาคมทราบ ส.ค. 62- ก.ค. 63 

7) ประเมนิความสําเร็จตามวตัถุประสงคและตัวช้ีวัดของแผนปฏบิัตกิารดานทาํนุบํารุง ก.ค. 63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

ศลิปะและวัฒนธรรมและรายงานตอผูบริหารหนวยงานและมหาวทิยาลัยทราบ 

3. กระบวนการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม จํานวน 1 งาน   

3.1 งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค    

 8) นําผลการประเมนิของแผนปฏบิัตกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง   

 

กระบวนการปฏบิัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 4 งาน   

4.1 งานพัมนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิละ

ไดรับการรับรองจากสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1) สํารวจและวเิคราะหความตองการของผูใชบัณฑติเพื่อนํามาใชในการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอลสิา 

พจนารถ 

2) แตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาและวพิากษหลักสูตรใหเปนไปตามคูมอืระบบ

กลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3) จัดวพิากษหลักสูตรโดยการมสีวนรวมของคณะกรรมการฯ  

4) ยกรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 4 งาน   

4.1 งานพัมนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

วัตถุประสงค    

 5) เสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ   

6) จัดสงใหกองบรกิารการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ของ สกอ.  

 

7) เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวชิาการพิจารณาเห็นชอบกอนเปดทําการสอน 

6 เดอืน 

 

8) เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพจิารณาอนุมัติ  

9) จัดทําบันทกึขอความสงกองบรกิารการศกึษาเพื่อแจง สกอ. รับทราบหลักสูตร

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจงมติอนุมัติ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 4 งาน   

4.2 งานรับนักศึกษา 

วัตถุประสงค    

เพื่อคัดเลอืกนักศกึษาเขาศกึษา

ตอใหเปนไปตามแผนการรับ

นักศกึษาที่วางไว 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) จัดสงแผนการรับนักศกึษาใหกองบรกิารการศกึษาเพื่อเสนอตอคณะ

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวทิยาลัย

อนุมัติ 

เม.ย. 62 นางสาวฐติารีย 

จติรประทุม 

2) กําหนดคุณสมบัตขิองผูสมัครเขาศึกษาตอสงใหกองบรกิารการศกึษา ก.ย. 62 

3) ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศกึษาผานชองทางตางๆ ส.ค. – ธ.ค. 62 

4) สอบปฏบิัตหิรอืสอบสัมภาษณเปนไปตามเกณฑการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัย ม.ค. 63 – ม.ิย. 63 

5) ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่รายตัวเขาศกึษาเทยีบกันแผนรับนักศึกษา

ประจําป 

ส.ค. 63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 4 งาน   

4.3 งานจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหแผนการเรยีนเปนไปตาม

โครงสรางหลักสตูรและ

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏั

สวนสนุันทาวาดวยการจัด

การศกึษา 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C )   

1)  สาขาวชิาจัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอรมที่กําหนด พ.ย. – ธ.ค. 62 นางสาวอลสิา 

พจนารถ 

2)  ตรวจสอบแผนการเรยีนตามโครงสรางของหลักสูตรและเงื่อนไขของ

คําอธบิายรายวิชา 

3)  เสนอแผนการเรยีนตลอดหลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบ 

4)  จัดสงแผนการเรยีนตลอดหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบใหกองบรกิาร

การศกึษากอนเปดภาคเรยีน 

ม.ค. 62 

4.4 งานจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

มคุีณภาพวัตถุประสงคดาน 

การดําเนนิงาน (O) 

1) จัดทํา มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 แลวเสร็จกอนเปดภาคเรยีน ภาคเรยีนท่ี 1 กอน 15 ก.ค.  

 

นางสาวอลสิา 

พจนารถ 

2) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรยีน ภาคเรยีนท่ี 2 กอน 5 ธ.ค. 

3) อาจารยสอนตาม มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 ที่กําหนด ภาคเรยีนท่ี 1 ส.ค.-ธ.ค. 62 

ภาคเรยีนท่ี 2 ม.ค.-พ.ค. 63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 4 งาน   

4.4 งานจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค    

 4) ประเมนิผลการเรยีนรูของนักศึกษาตามหลักเกณฑที่กําหนด ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 62 

ภาคเรียนท่ี 2 พ.ค. 63 

นางสาวอลสิา 

พจนารถ 

5) จัดทํา มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรยีนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 กอน 15 ม.ค. 63 

ภาคเรียนท่ี 2 กอน 15 มิ.ย. 63 

6) จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ม.ิย. 63 

7) ประชาสัมพันธใหนักศกึษาเขาประเมินอาจารยผูสอนครบทุกรายวชิา ภาคเรยีนท่ี 1 พ.ย. 62 

ภาคเรยีนท่ี 2 ม.ีค. 63 

8) สรุปคะแนนประเมนิอาจารยผูสอนและเสนอตอผูบริหาร  ภาคเรยีนท่ี 1 ธ.ค. 62 

ภาคเรยีนท่ี 2 เม.ย.63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

5. กระบวนการพัฒนานักศกึษา   

5.1 งานพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค    

เพื่อสงเสริมใหนักศกึษาไดรับ

การพัฒนาตามคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) นักศกึษาเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษาของหนวยงาน 

พ.ค.- ม.ิย. 62 นายเมธาวัฒน 

แสงใส 

2) จัดทําแผนปฏบัิติการดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑติท่ี

พงึประสงคครบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ดานทักษะการคดิ

วเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ิย. 62 

3) เสนอแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาใหผูบรหิารสูงสุดของ

หนวยงานและผูบรหิารสูงสุดของมหาวทิยาลัยพจิารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 62 

4) จัดกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา 

5) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการครบทุกขอ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

5. กระบวนการพัฒนานักศกึษา   

5.1 งานพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค    

 6) นําผลการประเมนิของโครงการมาปรับปรุง   

7) รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาให

มหาวทิยาลัยทราบ ปละ 4 ครัง้ 

ต.ค. 62, ม.ค. 63 

เม.ย. 63, ก.ค. 63 

8) ประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษา 

ม.ิย. 63 

9) นําผลการประเมนิของแผนปฏบิัตกิารดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษามา

ปรับปรุง 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จํานวน 3 งาน   

6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซื้อ จัดจาง โดยวธีิตกลงราคา – เงนินอกงบประมาณ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการจัดหาพสัด-ุ การ

จัดซื้อจัดจางเปนไปตาม

ระเบยีบและตรงความตองการ 

วัตถุประสงคดาน การปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1) สํารวจพัสดุเปนประจําทุกเดอืน ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวจันทนา 

อนุลจีันทร 

2) เทยีบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 รานคาขึ้นไป 

3) แตงตัง้คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง 

    วงเงินเกนิ    10,000 คกก. จํานวน 3 คน 

    วงเงินไมเกนิ 10,000 คกก. จํานวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพัสดุใหถูกตองและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจาง 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จํานวน 3 งาน   

6.2 งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค    

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ

ใหพรอมใชงาน 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 62-ก.ย. 63 นายสุรศักดิ์ 

ดาวเรือง 

1) บันทกึขอมูลรับเขาวัสดุทุกครัง้  

2) จัดเก็บวัสดุอยางเปนสัดสวนพรอมใชงาน 

3) บันทกึการเบกิจายพรอมลงช่ือการเบกิจาย 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดอืนและประจําปงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ ต.ค. 62-ก.ย. 63 

1) ลงทะเบยีนครุภัณฑในระบบ ERP  

2) เขยีนหมายเลขที่ครุภัณฑ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จํานวน 3 งาน   

6.2 งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค    

 3) จัดทําทะเบยีนควบคุมการเบกิจายครุภัณฑ   

4) เก็บรักษาครุภัณฑใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบียน 

6.3 งานจําหนายพัสดุ 

วัตถุประสงค    

เพื่อจําหนายพสัดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) สํารวจครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปนในการใชงาน ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวจันทนา 

อนุลจีันทร 

2) รายงานบัญชีครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเปนในการใช

งานเพื่อขอจําหนายใหกับมหาวทิยาลัย 

3) แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจรงิของครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด 

สูญหาย 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหายและรายงาน

ใหอธกิารบดพีจิารณาอนุมัต ิ
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จํานวน 3 งาน   

6.3 งานจําหนายพัสดุ 

วัตถุประสงค    

 5) คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางของครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย

และรายงานใหอธกิารบดพีิจารณาอนุมัติ 

  

6) ขออนุมัตจํิาหนายตามระเบยีบที่กําหนด (วธิขีายทอดตลาด/วธิตีกลงราคา) 

7) บันทกึลงจายออกจากทะเบยีนควบคุมครุภัณฑ 

8) รายงานการจําหนายครุภัณฑใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิทราบภายใน 

30 วัน หลังจากลงจายออกจากบัญชี 

การจําหนายวัสดุ ต.ค. 62-ก.ย. 63 

1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเปนในการใชงาน 

2) ขออนุมัตจํิาหนายตามระเบยีบที่กําหนด (วธิขีายทอดตลาด/วธิตีกลงราคา) 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จํานวน 3 งาน   

6.3 งานจําหนายพัสดุ 

วัตถุประสงค    

 3) รายงานการจําหนายเศษวัสดุใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิทราบ   

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

7. กระบวนการการเงนิ จํานวน 1 งาน   

7.1 งานเบิกจาย 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการเบกิจายถูกตองตาม

ระเบยีบการเบกิจาย     

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

- ระเบยีบเงนิรายได

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถุประสงคดาน  

- การรายงานทางการเงนิ (F) 

 

 

 

 

 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 นายเชาวฤทธ์ิ 

พนิิจ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

- การปฏบิัตติามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอบงัคับที่เก่ียวของ ( 

C ) 

1) โครงการไดรับอนุมัติจากผูบรหิารระดับสูง 

2) รวบรวมเอกสารการเบกิจายใหครบถวน   

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายใหเปนไปตามระเบยีบ 

    - กรณเีงินงบประมาณแผนดนิเบกิจายตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 

    - กรณเีงินรายไดเบกิจายตามระเบยีบเงินรายได 

4) บันทกึการเบกิจายในระบบ ERP 

5) อนุมัตกิารเบกิจายในระบบ ERP โดยผูบรหิารสูงสุดของหนวยงาน 

6) จัดทําทะเบยีนคุมการเบิกจายตามโครงการ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

8. กระบวนการประชาสัมพันธ จํานวน 1 งาน   

8.1 งานจัดทําขาว ประชาสัมพันธ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหขาวสารที่เผยแพรมี

ความถูกตองและรวดเร็ว 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) ประสานงานขอมูลปฏทินิการจัดกจิกรรม/ประชุมจากบุคลากรในหนวยงาน ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวฐติารีย 

จติรประทุม 

2) คัดเลอืกประเด็นขาวที่นาสนใจและมคีวามสําคัญตอหนวยงาน 

3) ลงพื้นที่เพื่อทําขาวกอนเวลาเริ่มกจิกรรมอยางนอย 30 นาท ี

4) เขยีนขาวตามหลัก 5W 1H 

5) ตรวจสอบเพื่อยนืยันขอมูลที่ถูกตองกับแหลงขาว 

6) เสนอขาวตอผูบังคับบัญชากอนเผยแพร 

7) เผยแพรขาวตามชองทางตางๆ ทัง้ภายในและภายนอก  
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จํานวน 3 งาน   

9.1  งานออกเลขรับ – สง เอกสารในระบบ E-Office 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการออกเลขรับ-สง

เอกสารถูกตอง รวดเร็ว 

ครบถวน เปนไปตามระเบยีบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

งานสารบรรณและสามารถ

คนหาไดสะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารกอนออกเลขรับ-สงเอกสารทุก

ครัง้ 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวพชิชาภา 

โหลสกุล 

2) ออกเลขรับ-สงเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 

9.2 งานราง / พมิพ หนังสอืราชการ / คําส่ัง 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการราง/พมิพ หนงัสอื

ราชการถูกตองเปนไปตาม

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงคดานการปฏบิตัิ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1. ราง /พมิพหนังสอืใหถูกตอง ตรงตามรูปแบบหนังสอืราชการ ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวพชิชาภา 

โหลสกุล 

2. เสนอหัวหนางาน ตรวจสอบความถูกตอง 
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กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จํานวน 3 งาน   

9.3 งานจัดเก็บเอกสาร 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการจัดเก็บเอกสารเปน

ระเบยีบ แยกเปนหมวดหมู 

สามารถสบืคนไดงาย 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1. จัดเก็บหนังสอืราชการเขาแฟมแยกตามประเภท ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวพชิชาภา 

โหลสกุล 

2. จัดเรยีงลําดับตามเลขหนังสอื (จากนอยไปหามาก) 

 

 

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

10. กระบวนการจัดประชุม จํานวน 1 งาน   

10.1 งานจัดประชุม (คณะกรรมการประจําหนวยงาน) 

วัตถุประสงค    
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

เพื่อใหการประชุมเปนไปตาม

ระเบยีบขอบังคับ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยเรื่อง

การจัดประชุม 

วัตถุประสงคดานการปฏบิตัิ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1) แจงแผนการประชุมตลอดทัง้ปใหคณะกรรมการฯ ทราบ ธ.ค. 62 นางสาวจนิตนา 

ทิพรัตน 

2) จัดสงเอกสารการประชุมใหผูเขาประชุมลวงหนา 7 วัน ม.ค. –ก.ย. 63 

3) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมตหิลังการประชุมภายใน 7 วัน 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

11 กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล จํานวน 3 งาน   

11.1 งานสรรหาบุคลากร 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการสรรหาบุคลากร

เปนไปตามระเบยีบที่กําหนด 

โปรงใส ตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิตัิ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตรากําลังใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มอียู ต.ค. 62-ก.ย. 63 นางสาวฐติารีย 

จติรประทุม 

2) จัดสงคุณสมบัตขิองผูสมัครที่ตองการและเสนอช่ือเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ

ออกขอสอบ/ตรวจขอสอบ และสอบสัมภาษณใหกองบรหิารงานบุคคล 

3) ประชาสัมพันธการรับสมัครกอนวันเริ่มรับสมัคร อยางนอย 5 วัน 

4) กําหนดระยะเวลาการรับสมัครอยางนอย 15 วันทําการ 

5) สงผลการสอบ/สอบสัมภาษณใหกองบรหิารงานบุคคลตามระยะเวลาที่

กําหนดในคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ 

 

 

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

11 กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล จํานวน 3 งาน   

11.2 งานพัฒนาบุคลากร 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่

กําหนด/ตําแหนงงานที่

เหมาะสมวตัถุประสงคดาน 

การดําเนนิงาน (O) 

1) สํารวจความตองการ/ความจําเปนในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร พ.ค. 62 นางสาวหน่ึงฤทัย 

ใจน่ิม 

2) นําความตอง/ความจําเปนมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและไดรับการอนุมัตจิาก

ผูบรหิารระดับสูง 

ม.ิย. 62 

3) สงเสรมิใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ต.ค.62-ก.ย.63 

4) ตดิตามการนําความรูไปใชประโยชนของบุคลากรภายในหนวยงาน ปละ 2 ครัง้ ก.พ. 63, ส.ค. 63 

5) รายงานผลการนํารูไปใชประโยชนของบุคลากรใหมหาวทิยาลัยทราบ ปละ 2 

ครัง้  

ม.ีค. 63, ก.ย. 63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

11 กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล จํานวน 3 งาน   

11.3 งานประเมนิผลการปฏบัิติราชการ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการประเมนิการ

ปฏบิัตงิานเปนธรรม โปรงใส

และตรวจสอบได 

วัตถุประสงคดานการปฏบิตัิ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1) จัดทําบัญชีรายช่ีอสําหรับการประเมนิผลการปฏบิัติราขการในระบบ ERP รอบท่ี 1 ม.ีค. 63 

รอบท่ี 2 ก.ย. 63 

นางสาวหน่ึงฤทัย 

ใจน่ิม 

2) ตรวจสอบขอมูลในระบบ ERP พรอมบันทกึ/ยนืยันแบบตกลง/ประเมนิภาระ

งาน 

3) ดําเนนิการประเมนิผลและยนืยันขอมูลในแบบประเมนิ 

4) แจงใหบุคลากรเขาไปดําเนนิการรับทราบผลการประเมนิฯ ในระบบ ERP รอบท่ี 1 เม.ย. 63 

รอบท่ี 2 ต.ค. 63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

12 กระบวนการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จํานวน 1 งาน   

12.1 งานจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหมงีบประมาณใชในการ

บริหารจัดการหนวยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนด (เฉพาะ

หนวยงานจัดการศกึษา) 

พ.ค. 62 นายอรรคพล 

ธรรมบุตร 

2) ผูบรหิารตรวจสอบความถูกตองของประมาณการรายรับ (เฉพาะหนวยงานจัด

การศกึษา) 

3) จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับโครงการกิจกรรมในแผนปฏบิัตกิาร

ประจําป ใหครบทุกโครงการ 

ก.ค. 62 

4) ผูบรหิารตรวจสอบความถูกตองของการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

ใหกับโครงการกจิกรรมในแผนปฏบิัตกิารประจําป 

5)  บันทกึงบประมาณรายจายในระบบ ERP ใหครบทุกโครงการที่มกีารจัดสรร

งบประมาณ 

6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ  
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

13.กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําป จํานวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบัิติการประจําป 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหมงีบประมาณใชในการ

บริหารจัดการหนวยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) รวบรวมขอมูลภายใน-ภายนอก ของหนวยงาน ม.ีค. 62 นายอรรคพล 

ธรรมบุตร 

2) วเิคราะหทศิทางของหนวยงาน  

3) บุคลากรภายในหนวยงานมสีวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

การประจําป 

เม.ย. 62 

4) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปใหสอดคลองกับทศิทางของ

มหาวทิยาลัย 

มิ.ย. 62 

5) เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปใหคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

13.กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการประจําป จํานวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบัิติการประจําป 

วัตถุประสงค    

 6) เสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปใหอธกิารบดเีพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

ก.ค. 62  

 7) สื่อสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตกิารประจําปใหกับบุคลากรภายใน

หนวยงานใหรับรูเพื่อนําไปสูการปฏบิัติ 

ส.ค. 62  
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

14. กระบวนการติดตามและการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 1 งาน   

14.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการรายงานผลการใช

จายงบประมาณและผลการ

ดําเนนิงานมคีวามถูกตอง 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) ประมวลผลการใชจายของโครงการกจิกรรมยอยในระบบ ERP ทุกโครงการ

พรอมบันทกึผลการดําเนนิงานของโครงการที่แลวเสร็จ 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 นายอรรคพล 

ธรรมบุตร 

2) บันทกึผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารผาน

ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดอืนถัดไป  

3) ผูบรหิารตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการใชจายงบประมาณและผล

การปฏบิัตงิานตามแผนปฏิบัตกิาร 

4) รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัตกิาร 

ใหมหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา จํานวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของหนวยงาน

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับอดุมศกึษา

วัตถุประสงคดานการปฏบิตัิ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอบังคับที่เก่ียวของ ( C ) 

1) สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ตอมหาวทิยาลัย 

ในระบบ CHE QA online ของปการศกึษาที่ผานมา 

ต.ค. 62 นางสาวณัฐ

ชานันท บุญโต 

2) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏบิัตกิารดําเนนิงานดานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และไดรับความเห็นชอบจากผูบรหิารระดับสูงของหนวยงาน 

3) ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน  

ธ.ค. 62 

4) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหกับ

บุคลากรภายในหนวยงาน 

ม.ีค. 63 

5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหนวยงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพจิารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ภาคการศกึษาท่ี 1 ม.ค. 63 

ภาคการศกึษาท่ี 2 ม.ิย. 63 
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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา จํานวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค    

 6) จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) พรอมบันทกึขอมูลผาน

ระบบ CHE QA online  

มิ.ย. 63  

 7) จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ก.ค. 63  

 8) รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(improvement Plan) ระดับหลักสูตร ตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพจิารณากอนรับ

ตรวจประเมนิฯ ระดับคณะ 

ส.ค. 63  

 9) จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน พรอมบันทึกขอมูลผานระบบ 

CHE QA online  

ส.ค. 63  

 10) จัดตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

ส.ค. 63  
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15. กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา จํานวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค    

 11) รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับคณะ ตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อ

พจิารณากอนรับตรวจประเมนิฯ ระดับสถาบัน 

ส.ค. 63  
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16. กระบวนถายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ   

16.1 งานติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติงานราชการ 

วัตถุประสงค    

เพื่อใหการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการมี

ประสทิธภิาพและมผีลการ

ปฏบิัตริาชการบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด 

วัตถุประสงคดาน การ

ดําเนนิงาน (O) 

1) จัดทําคํารับรองการปฏบิัตริาชการของหนวยงานตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัย

กําหนด 

ก.ย. 62 นางสาวณัฐ

ชานันท บุญโต 

2) ผูบรหิารตรวจสอบและลงนามในคํารับรองการปฏบิัตริาชการของหนวยงาน 

3) จัดทําปฏทินิการถายทอด ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ของ

หนวยงาน 

4) จัดทําคูมอืประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณของหนวยงาน 

5) ตรวจสอบและแกไขขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ในระบบติดตามฯ ก.ย.-ต.ค. 62 

6) ถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ต.ค. 62 
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กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

16. กระบวนถายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติราชการ   

16.1 งานติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติงานราชการ 

วัตถุประสงค    

 7) สรางความรูความเขาใจและช้ีแจงแนวทางการตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

ต.ค. 62  

8) ตดิตามความกาวหนาการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุกเดอืน 

ต.ค. 62-ก.ย. 63  

9) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการใน

ระบบตดิตามใหมหาวทิยาลัยทราบทุกเดอืน 

  

10) รายงานความกาวหนาการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัตกิารประจําปและ

รายงานใหคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพจิารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.62, ม.ีค.63 

ม.ิย.63, ก.ย. 63 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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. 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของ 

การจัดทําแผนปฏบิัติการดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป และคณะกรรมการจัดทําแผนยอยประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 /2562 

วันศุกร ท่ี 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 – 14.30 น. 

ณ หองประชุมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

-------------------------------------------------- 

ผูมาประชมุ  

 1. รศ.ดร.ทัศนีย ศริิวรรณ     ประธาน 

 2. นางสาวนันทพัชร ลลีาอัมพรสนิ    กรรมกมร 

 3. นายมานิตย ศรีวัง      กรรมการ 

 4. นางสาวอลสิา พจนารถ     กรรมการ 

 5. นายเชาวฤทธ์ิ พินิจ     กรรมการ 

 6. นางสาวณัชชนันท บุญโต     กรรมการ 

 7. นางสาวฐิตารีย จิตรประทุม    กรรมการ 

 8. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร    กรรมการ 

 9. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล     กรรมการ 

 10. นายสุรชัย นอยคาํเมือง     กรรมการ 

 11. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน    กรรมการ 

 12. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์ิ     กรรมการ 

 13. นายรัชตะสรณ จันทรวรศิษฐ    กรรมการ 

 14. นายเมธาวัฒน แสงใส     กรรมการ 

 15. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ     กรรมการ 

 16. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง     กรรมการ 

 17. นายเอกชัย ดวงเอ้ียง      กรรมการ 

 18. นางสาวจินตนา ทิพยรตัน    กรรมการ 

 19. นางสาวหน่ึงฤทัย ใจน่ิม     กรรมการ 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 20. นายอรรคพล ธรรมบุตร     กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

 1. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    ติดภารกิจ 

 2. ผศ.ดร.จันทรชัย หญิงประยูร    ติดภารกิจ 

 3. ดร.กนกรัตน คณุสารพันธ     ติดภารกิจ 

 4. ดร.บุญทอง บุญทวี     ติดภารกิจ 

เริ่มประชมุ เวลา   : 09.30 น. 

ประธานในการประชุม  : รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ประธานท่ีประชุม มีเรื่องแจงท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

 เน่ืองดวย ผศ.ดร.กรองทอง ไครริี ติดภาระกิจ จึงมอบหมายใหรองคณบดฝีายแผนงานและประกนคณุภาพ เปน

ประธานในการประชุมในครั้งน้ี  

 ภาระกิจใหญของวิทยาลัย ฯ คือการรับนักศึกษา การเปลีย่นแปลงนโยบายตาง ๆ จากภายนอกองคกร เชน รัฐบาล 

กระทรวงใหม หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ก็มีผลกระทบการจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษา ซึง่ จํานวนนักศึกษาน้ี 

สงผลกระทบโดยตรงตอจํานวนงบประมาณ ของวิทยาลัยดังน้ันวิทยาลัย ฯ จึงตองมีนโยบาย จัดการเรยีนการสอนโดยใช

งบประมาณอยางจํากัด และตองมคีุณภาพ ตามเกณฑของ สกอ. และตองเปนตามตัวช้ีวัดตาง ๆ ของการประกันคุณภาพ และ

ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยอีกดวย และในสวนของงบบุคลากร ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปเน่ืองจากมีการปรับอัตราคาตอบแทน

ประจําป และ การพัฒนาเปดสาขาใหม ๆ ของวิทยาลัย ฯ จึงอยากใหผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการยอยท้ัง 19 แผนดําเนินการ

ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการบูรณาการกิจกรรมท่ีสามารถ ทํารวมกัน เพ่ือตอบตัวช้ีวัดตาง ๆ ท่ี

วิทยาลัย ฯ ไดรับมา 

 ในสวนงบประมาณแผนดิน ฝายแผนงานไดดําเนินการจัดทําคําขอตัง้งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยเปนคาครภุัณฑ และ คาปรับปรุงพ้ืนโถงทางเดินใหม แตเน่ืองจากมีการปรับเปลีย่นกระทรวงโดยมหาวิทยาลัย ฯ สังกัด

กระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งเปนกระทรวงใหม จึงทําใหการจัดสรรงบประมาณเกิดความลาชา วิทยาลัยฯ ตองมหาวิทยาลัยตอไป 

 มติคณะกรรมการ ฯ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 
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 ตามท่ีวิทยาลยันานาชาติ ไดดําเนินการจัดทําประเมินแผนยอยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผน
ยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563และนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการในครั้งประชุมท่ี 3/2562 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ไปแลวน้ัน เชิญประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การยอยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรบัทราบแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ฯ โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
อํานวยการ มาเปนแนวทางในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ดังน้ัน ฝายแผนงานจึงมอบหมายใหผูรับผิดชอบแผน ดาํเนินการจัดทําแผนยอยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือขอ

อนุมัติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ตอไป 

 

รายช่ือแผนปฏิบัตการยอย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 
1. แผนปฏิบัติการดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

อาจารยทักษิณา บุญบุตร นายสุรชัย นอยคําเมือง 
นายเมธาวัฒน แสงใส 

2. แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธและ
เชื่อมโยงเครือขาย 

อาจารยทักษิณา บุญบุตร 
 

นายสุรชัย นอยคําเมือง 
นายเมธาวัฒน แสงใส 

3. แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ  ผศ.ดร.จันทรชัย หญิง
ประยูร 

นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์

4. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ผศ.ดร.จันทรชัย หญิง
ประยูร 

นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์

5. แผนพัฒนาบุคลากร ดร.บุญทอง บุญทว ี นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม 
6. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดร.บุญทอง บุญทว ี นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม 
7. แผนกลยุทธทางการเงิน รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ นายอรรคพล ธรรม

บุตร 
8. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ นายอรรคพล ธรรม

บุตร 
9. แผนการจัดการความรู รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ นางสาวจินตนา ทิพ

รัตน 
10. แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความ
รวมมือตางประเทศ 

ดร.กนกรัตน คุณสารพันธ นางสาวอลิสา พจนารถ 

11. แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม 

ดร.บุญทอง บุญทว ี นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคค
ภาวีธวัฒน 

12. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 

ดร.บุญทอง บุญทว ี นางสาวฐิตารีย จิตร
ประทุม 

13. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

ดร.บุญทอง บุญทว ี นายเอกชัย ดวงเอ้ียง 

14. แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 

ดร.บุญทอง บุญทว ี นางสาวจันทนา อนุลี
จันทร 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

15. แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อาจารยทักษิณา บุญบุตร นายสุรชัย นอยคําเมือง 
นายเมธาวัฒน แสงใส 

16.แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ผศ.ดร.จันทรชัย หญิง
ประยูร 

นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์

17. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ดร.กนกรัตน คุณสารพันธ นายรัชตะสรณ 
จันทรวรศิษฐ 

18. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ
วิทยาลัยนานาชาต ิ

อาจารยทักษิณา บุญบุตร นายสุรชัย นอยคําเมือง 
นายเมธาวัฒน แสงใส 

19. ตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

รศ.ทัศนีย บุญบุตร รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ 

 

1. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานเอตทัคคะ  

ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสตูร

ท่ีเปนจุดเนนของวิทยาลัยสู

เอตทัคคะใหมผีลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับดี

ข้ึน 

1. จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะทีม่ี

คะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนน 

ข้ึนไป 

1 สาขา หลักสตูร/สาขาวิชาท่ีเปน

จุดเนนของวิทยาลัย จํานวน 1 

หลักสตูร/สาขาวิชา คือ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน  

 2. รอยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผาน

ตามเกณฑประกันคณุภาพหลักสตูร

ของสกอ. ไดคะแนน   ไมต่ํากวา 

3.01 

รอยละ≥60 รอยละ100มีผลการประเมิน

หลักสตูรของสกอ.ไดคะแนนไม

ต่ํากวา 3.01 มคีะแนนเฉลี่ย 

อยูท่ี 3.56 ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

มีคะแนน 3.47 

2. หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ

บิน มีคะแนน 3.74 

3. หลักสตูรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

มีคะแนน 3.31 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ทองเท่ียว มีคะแนน 3.40 

5. หลักสูตรคณติศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรศึกษา มีคะแนน 

3.90  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานวิชาการ จากการวิเคราะหการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดานแผนเอตทัคคะ พบวา แตละหลักสูตรมีผลการประเมินในดานคุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
โดยรวมยังต่ํากวาเกณฑ จึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้  
          1. พัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย และจัดกิจกรรมสงเสริมการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับสูง 
          2. สงเสริมการเขารวมอบรมของสายวิชาการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ/และการเขียนตํารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

2.  ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. วิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืน และไดรับการยอมรับ ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. วิทยาลัยมีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิ

และสนับสนุนการสราง

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค

สอดคลองตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลยั 

 

1. ระดับความรู ความเขาใจ ของ

นักศึกษาเก่ียวกับการคดิวิเคราะห 

แนวทาง หรือทฤษฎีท่ีมีประโยชน 

2. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาตามกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผล

การประเมินวัตถุประสงคกิจกรรม

บรรลเุปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ

ยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับอัตลักษณ 

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจดักิจกรรมสงเสรมิ

หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 

≥ 4.00 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 

รอยละ 0.50 

 

 

 

 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

≥ 4.45 

4.79 

 

 

 

85 

 

 

 

 

0.58 

 

 

 

 

4.79 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข  
    จากผลการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562และการรวมกันของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2561 มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง 3 ประเด็น ดังนี้  
    1. ทําแผนผลักดันและแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมจํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับ
ในระดับชาติ/นานาชาติ 
    2. เสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
     3. เสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมกิจกรรมชมรม โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ฝายกิจการนักศึกษา ไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินแผนฯประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 และผลการ

ประเมินการประกันคณุภาพ ประจําปการศึกษา 2561 มาปรับปรงุการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม ดงัตอไปน้ี 

     1. ทําแผนผลักดันและแผนปฏิบัตกิารเพ่ือเพ่ิมจํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาต/ิ

นานาชาติ โดยมีแผนการดําเนินงานดังตอไปน้ี 

               1.1 ตั้งเปาหมายใหนักศึกษาไดรางวัลจากการแขงขันภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรางวัลในระดับชาติ 

10 รางวัล และรางวัลระดับนานาชาติ 3 รางวัล  

               1.2 ทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสงนักศึกษาเขารวมประกวดและการแขงขันในระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

               1.3 ใหฝายกิจการนักศึกษา รวบรวมการประกวดและการแขงขันท่ีสัมพันธกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีวิทยาลยั

นานาชาติเปดทําการเรยีนการสอน และ/หรือการประกวดและการแขงขันท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษา

มีศักยภาพ 

               1.4 นําขอมลูท่ีไดจากการรวบรวมการประกวดและการแขงขัน ทํารายงานประจําเดือน และสงรายงานใหรอง

คณบดฝีายกิจการนักศึกษา ในทุกวันท่ี 15 ของแตละเดือน 

               1.5 ประชาสมัพันธกิจกรรมการประกวดและการแขงขันใหอาจารยและนักศึกษาทราบทางบอรดประชาสัมพันธ 

จอทีวีประชาสัมพันธภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ และทุกชองทางสื่อโซเชียลของวิทยาลัยนานาชาต ิ

    2. เสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีแผนการดําเนินงาน

ดังตอไปน้ี 

               2.1 จดัอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเปนผูนํา ทักษะการสือ่สาร และทักษะการทํางานเปนทีมใหสโมสรนักศึกษา 

               2.2 จดัอบรมเพ่ือใหความรูดานการวางแผน การจัดการ การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา 

               2.3 นําสโมสรนักศึกษาออกทํากิจกรรมจติอาสาเพ่ือสอนภาษาอังกฤษใหกับทางโรงเรียนในเขตตําบลคลองโยง 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทานตะวัน อําเภอพุทธมณฑล 

               2.4 จดัทําหองทํางานของสโมสรนักศึกษาใหเปนเพ่ือท่ีเปดเพ่ือการทํางานสรางสรรคแบบมีสวนรวม creative space, 

co-working space 

               2.5 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาต ิโดยมีการดําเนินงานภายใตความรวมมือของฝายกิจการ

นักศึกษา อาจารยทุกทานและสโมสรนักศึกษา 

    3. เสริมสรางทักษะและพัฒนาศกัยภาพของกิจกรรมชมรม โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา โดยมีแผนการดําเนินงาน

ดังตอไปน้ี 

               3.1 จดัอบรมเรื่องจิตอาสาใหนักศึกษาทุกช้ันป โดยรวมมือกับทีมวิทยากร ‘หลักสตูรจติอาสา 904’ 

               3.2 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการกิจกรรมชมรม เพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากวิทยาลัยนานาชาต ิ



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

               3.3 จดัทําปฏิทินกิจกรรมจติอาสา และเปดรับสมัครใหนักศึกษาเขารวมทํากิจกรรมจิตอาสากับฝายกิจการ

นักศึกษา 

               3.4 จดัทําประกาศนียบัตรใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมชมรมและกิจกรรมจติอาสา และจัดทําเข็มเชิดชูเกียรติให

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมชมรมและกิจกรรมจติอาสา ครบจํานวน 15 กิจกรรม 

 

3. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ

การจัดการเรียนสอนท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนการสรางคุณลกัษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค สอดคลอง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจของผูเขาเย่ียม

ชมแหลงเรียนรู 

≥4.51 4.51 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีความเห็นวา

การจัดกิจกรรมดานการพัฒนาเอกลัษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดานการเปนแหลงเรียนรูและ
การบริการวิชาการสูสังคม มีนักศึกษาสนใจเขารวม และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ควรเพ่ิมรูปแบบของกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันท่ีผสมผสานกับจุดเนนความเปนวัง ภายใตความเปนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เพ่ือสรางความเขาใจและการเขาถึงองคความรูท่ีงายข้ึน สามารถจับตองไดและเรยีนรูไดงาย 

รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมดานองคกรแหงการเรียนรู ควรจะตองมีการเพิ่มองคความรูที่เปนจุดเดนของวิทยาลยั

เพื่อใหมีองคความรูที่หลากหลาย 

ตัวอยางกิจกรรมคือ 

1. กิจกรรม Workshop กีฬา e-Sport 

2. กิจกรรม Walk Rally เรียนรูความเปนวัง 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3.1เครือขายและทองถิ่นมีสวน

รวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

1. รอยละของเครือขายความรวมมือ

ในประเทศท่ีมีการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 

≥75.00 75 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. การจัดกิจกรรมกับรวมกับศิษยเกา จะตองมีการประชาสัมพนัธขอมูลใหแกศิษยเกาอยางทั่วถึงและเปนที่

นาสนใจ โดยการใชฐานขอมูลศิษยเกาเปนฐานในการดงึขอมูลมาใชสงตรงใหกับศิษยเกา และการใชสังคมออนไลน ไม

วาจะเปนแฟนเพจหรือไลนกลุม เพื่อสงตรงขอมูลใหแกศิษยเกาดวยความรวดเร็ว ทั้งนี้ตองมีการแจงขาวสารกิจกรรม

ใหศิษยเกาอยางนอย 1 เดือนกอนที่กิจกรรมจะจัดข้ึนเพื่อศิษยเกาจะไดเตรียมตัวไดทนั 

2. เครือขายชุมชนจะตองเรงสรางความสัมพันธอยางเปนรูปธรรมโดยทําความรวมมือกันและกําหนดหัวขอกิจกรรมที่

จะกระทํารวมกันอยางชัดเจนหากสามารถระบุระยะเวลาไดจะเปนการด ี

3. เครือขายสถานประกอบการ จะตองสรางความหลากหลายในกลุมสาขาอาชีพ เพื่อใหตอบสนองกับนักศึกษากลุม

สาขาวชิาอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยเปดสอนดวย 

4. เครือขายสมาคมวิชาชีพ อาจจะตองมีการเก็บขอมูลติดตามผลการดําเนนิงานทีท่ํารวมกันหลังจากไดผลิตบุคลากร

ที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ แลว 

5. เครือขายตางประเทศ จะตองเพิ่มกิจกรรมที่ทํารวมกันกับมหาวิทยาลยัที่ยังไมไดมีกิจกรรมรวมกันในสวนที่เหลืออยู 

เพื่อใหการดําเนินงานความสัมพนัธครบถวนทุกมหาวทิยาลัย 

 

5. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน

สรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพร

ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด 

2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ

1. รอยละของผลงานวิจัยท่ีบูรณาการ

เขากับการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ 

 

2. รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

รอยละ 40 

 

 

 

100 

บรรล ุ

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

การนําไปใชประโยชน 

3. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนอง

ตอความตองการของแหลงทุน 

4.งานวิจัยหรืองานสรางสรรค มี

คุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ตามเกณฑคุณภาพ 

5. บุคลากรมีศักยภาพในการริเริม่

สรางสรรคการบริการวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความ

ย่ังยืน และไดรับการยอมรบัใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

7. มหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

สรางสรรคท่ีตีพิมพและเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารย

ประจํา 

 

3. รอยละผลงานวิจัยงานนวัตกรรม

หรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช

ประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท้ังหมด 

 

รอยละ  ≤40 

 

 

 

 

รอยละ ≤ 62 

 

59.52 

บรรล ุ

 

 

 

85 

บรรล ุ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการวิจัย จากการวิเคราะหการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดานการวิจัย พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

 1. วิทยาลัยนานาชาติควรกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานการวิจัย เพ่ือใหอาจารยในสาขาผลิตผลงานวิจัย

ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. วิทยาลัยนานาชาติควรสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพอาจารยในการผลิตผลงานวิจัยแบบชุดโครงการ เพ่ือ

เปนโอกาศในการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหมากข้ึน 

3. วิทยาลัยนานาชาติควรมีแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยประจําวิทยาลัย ในการจัดทํา

บทความวิจัยท่ีสามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

6 ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการ

เรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม 

2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบรกิาร

วิชาการท่ีไดมาตรฐาน และสอดรบักับ

ความตองการของสังคม 

 

รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

≥ 60 รอยละ 100 

โครงการบริการวิชาการ

ตามแผนการปฏิบัติงาน

มีท้ังสิ้น 5 โครงการ 

ดําเนินโครงการแลว

เสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการบริการวิชาการ เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะห

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

วิทยาลัยนานาชาติควรขยายการทําความรวมมือกับเครือขายชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัฯใหมากข้ึน เพ่ือกําหนดแนวทางการ

บริการวิชาการใหตรงตอความตองการของชุมชน เปนการแลกเปลีย่นความรูระหวางวิทยาลัยนานาชาติและชุมชนทองถ่ิน 

 

7. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิและ

สนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคสอดคลองตาม    อัตลกัษณ

ของมหาวิทยาลัย 

1.3.2 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมการสงเสรมิหรือพัฒนา

ใหกับนักศึกษา 

≥4.45 3.29 

  



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ใหดีย่ิงขึ้น 

        คณะกรรมการดําเนินงานไดสรุปผลการประเมินแผนการดําเนินงานฯ โดยไดมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. เรงสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยรอบมากยิ่งข้ึนเพ่ือผสานองคความรูวัฒนธรรมทองถ่ินใหเขามามีบทบาทในการเรยีนรู

ดานศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลยั โดยผานกิจกรรม เชน 

              1.1 กิจกรรมตักบาตรทองนํ้า ในวันลอยกระทง 

              1.2 กิจกรรมตักบาตรเทโว 

2. เชิญบุคลากรภูมิปญญาทองถ่ินเขามามสีวนรวมในการจัดกิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรมของวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายของกิจกรรมทองถ่ินท่ีบุคลากรและนักศึกษาสวนหน่ึงยังไมทราบ โดยผานกิจกรรมดังตอไปน้ี 

              1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบานศาลาดิน  

              1.2 กิจกรรมใหความรูประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินตําบลคลองโยง 

 

   8. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

บุคลากรทุกระดับมีความกาวหนาในสาย

อาชีพมีทักษะ ความรู คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

 

≥98 รอยละ 100 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร จากการวิเคราะหการประเมินผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหเปนไปตามแผนและ เสนทางเดินของตําแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ัง ติดตามตรวจสอบเปน

รายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

2. สงเสริมจุดเดนของ บุคลากรแตละคนใหโอกาสในการแสดงออก วางแผนพัฒนาทักษะท่ี จําเปนตามลําดับ จดัสิ่งแวดลอมท่ี

เหมาะสม ใหเกียรติและยอมรับการเจรญิเติบโตระดับปจเจก 

9. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ

เอ้ือตอการดําเนินงานท่ีเนนผลสมัฤทธ์ิ 

และการกาวสูมหาวิทยาลยัแมแบบท่ีดี

ของสังคม 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

วิทยาลัยนานาชาติ  

≥4.0 ความพึงพอใจ 

4.50 

 

2 เพ่ือใหบุคลากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มี

ความทุมเทในการปฏิบัติงาน และมี

ความผูกพันกับองคกร 

1 ( ระดับความผูกพันของบุคลากรตอ

วิทยาลัยนานาชาติ )ระดับความผกูพัน(  

≥4.0 ความพึงพอใจ 

4.55 

 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการจดัทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล จากการวิเคราะหการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรางความรัก สามัคค ีของบุคลากรสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดตีอกัน การชวยเหลือกิจกรรม 

และการเรียนรูงานของกันและกันเพ่ือการทํางานแทนกันได และทําใหเกิดการพัฒนาคณุภาพแบบเปนองครวมท้ังองคกร 

2. จัดใหมีการประชุม และรับฟงความคิดเห็นของงานแตละสวน ท้ังฝายงานวิชาการ และงานอยางนอยเดือนละครั้ง 

 

  10. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธเชิงรกุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ความมีช่ือเสียงของวิทยาลยั 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการ

ใหบริการหนวยงาน 

≥93.00 94.17 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการประชาสมัพันธเชิงรุก สามารถวิเคราะหการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการดาน การประชาสมัพันธเชิงรุก พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

1. วิทยาลัยฯ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีรายไดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงบประมาณท้ังหมด มาจากการจัดการเรยีนการสอน 

จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศกึษาเปนอยางมาก เพ่ือใหมีนักศึกษาเขาศึกษาในวิทยาลัย 

2. ควรประชาสมัพันธในหลาย ๆ รูปแบบ เชน การออกเดินทางไปแนะนําตัวกับนักเรียน ครูแนะแนวใหท่ัวทุกจังหวัด ในทุก

โรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย การจัดทําสื่อออนไลน การเขาไปอบรมใหความรูครู อาจารย ผูบรหิาร  หรือการบริการวิชาการ



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

ใหกับนักเรียน เชน ความรูดานภาษาอังกฤษ หรือการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักเรียน การแตงหนา ทําผม เปนตน เพ่ือดึงดูด

ใจใหนักเรียนสนใจหลักสูตรของวิทยาลัยมากกวาการท่ีเขาไปแนะแนวตามหองเรียนปกต ิ

3. จัดใหมีการประชาสัมพันธผานชองทางเฉพาะตรงกับกลุมบุคคลเปาหมาย เชน วารสาร Sawasdee ซึ่งเปนวารสารท่ีใหบริการ

บนเครื่องบินโดยสารของการบินไทย ซึ่งจะทําใหภาพลักษณของวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในวงกวางและตรงกลุมเปาหมายของ

สาขาวิชาธุรกิจการบินมากข้ึน  จดันิทรรศการในตลาดนัดการศึกษา และหางสรรพสินคา และการปรบัปรุงการระบบการรับ

สมัครโดยการสมัครผาน application เพ่ือความสะดวกและเขาถึงกลุมนักเรียนท่ีสนใจสมัครเรยีนกับวิทยาลัย  

 

11. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความรวมมอืตางประเทศ 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม

ความรวมมือเครือขาย

ตางประเทศ 

3.3.1 รอยละของเครือขาย

ตางประเทศท่ีมีการจดักิจกรรม

รวมกับวิทยาลยั 

รอยละ 65 รอยละ 72   

วิทยาลัยนานาชาตไิดดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย

ท่ีมี MOU โดยการจดักิจกรรมรวมกัน โดยบรรลุ

เปาหมายได   ดังน้ี 

University of Hradec Králové : 

   1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ชาวตางชาติมา

ศึกษาจํานวน 2 คน ระยะเวลา 17 ส.ค.61-25 ม.ค.

62             

   2.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ชาวตางชาติมา

ศึกษาจํานวน 4 คน ระยะเวลา 17 ส.ค.62-25 ธ.ค.

62                

   3.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ชาวไทยไปศึกษา

จํานวน 5 คน ระยะเวลา 24 ก.ย.62-25 ธ.ค.62 

Metropolitan University of Prague (MUP) 

   1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยไป 2 คน 

ระยะเวลา 15 ต.ค.61- 21 มิ.ย.62 

The University College of Business in Prague (VSO) 

   1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยไป 2 คน 

ระยะเวลา 18 ก.พ. -มิ.ย. 62 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

Business & Hotel Management School (B.H.M.S.) 

   1.เขารวมประชุมความรวมมือตางประเทศงาน

ครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมความรวมมือตางประเทศ 

   2.โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน Personality, Presentation 

skill และดาน Team Building  

จัดข้ึนระหวางวันท่ี 10 - 11 ธ.ค. 61           

Guilin University Of Aerospace Technology China 

   1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวจีน 

จํานวน  37 คนระยะเวลา 5 ก.ย.-2 ธ.ค.61 

   2.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวจีน 

จํานวน  34 คน ระยะเวลา 5 มี.ค.-30 เม.ย.62 

   3.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

ไปจีนจํานวน  23 คน 

ระยะเวลา 4 มี.ค..-2 ส.ค.62 

Hue University 

   1.เขารวมงานวิจัยงานครบรอบแหงการสถาปนา 80 ป 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา      

   2.วิพากษหลักสตูรคณิตศาสตรศึกษา B.Ed.c 

Mathematics Education 

3.Workshop 1 : Techniques of using the Geometer’s 

Sketchpad Version 5 in Developing Student’s Higher-

Order-Thinking-Skills in Secondary Mathematics 

Assoc.Prof.Dr.Tran Vui as a consultant  8-12 November 

2018                           

De Montfort University 

   1.ความรวมมือจดัทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

Joint Degree (3+1)  สาขาวิชาผูประกอบการธุรกิจ

ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

Kazan Federal University 

   เขารวมประชุมความรวมมือตางประเทศงาน

ครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมความรวมมือตางประเทศ 

Griffith University 

   1.Dr.Gui Lohman มาเปน Keynote ในงานครบรอบ 80 

ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

กิจกรรมความรวมมือตางประเทศ                        

   2.จัดทํา workshop โครงการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาต ิโดย Dr.Gui Lohman 

และ Prof.Dr.Robert Sang  วันท่ี 9 พ.ย.2561  

Leshan Vocational and Technical College 

  1.ดําเนินการงานบริการวิชาการรวมกัน โดยเชิญ

คณบดไีปเปนกรรมการท่ี Leshan Vocational and 

Technical College 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

ผลตามการประชุมคณะกรรมการดาน การขับเคลื่อนความรวมมือกับตางประเทศ จากการวิเคราะหการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดาน การขับเคลื่อนความรวมมือกับตางประเทศ พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

          การเพ่ิมกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีมี MOU รวมกัน โดยควรท่ีจะมีกิจกรรมให Active รวมกับทุก

มหาวิทยาลยัท่ีมี MOU  

 

 12. ผลการประเมิน แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือปองกัน

หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับได 

รอยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีไดรับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกําหนดข้ึนตอ

ป 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การดําเนินงาน

จะบรรลผุลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวาง

รอยละของงานท่ีมีการดําเนินการตาม รอยละ  รอยละ  



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

ไว จุดควบคุมท่ีกําหนด 100 100 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานความเสี่ยงและควบคุมภายใน จากการวิเคราะหการประเมินผล

การดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การประเมินความเสี่ยงควรตองพิจารณา โดยจัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดการ

มองภาพในองครวม และพิจารณาลดความเสี่ยงควรในดานท่ีมีผลกระทบรุนแรงกอนเปนอันดับแรก เพ่ือ
ปองกันผลกระทบดานลบท่ีอาจเกิดกับวิทยาลัย 

2. แผนการควบคุมภายใน เปนแผนมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  ซ่ึงควรปรับใหครอบคลุม
หลาย ๆ กิจกรรมของหนวยงานยอยดําเนินการดวย 
 

  13. ผลการประเมินแผนการจดัการความรู วิทยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี (องคความรู) จากท่ี

อยูในตัวบุคคล และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ี

ครอบคลมุดานการจัดการเรยีนการสอนและ

การวิจัย พรอมท้ังนํามาจดัเก็บอยางเปน

ระบบ และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร 

มีองคความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 2  

องคความรู 

4  

องคความรู 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
           จากการวิเคราะหการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู พบวาในแตละแผนได
ถอดบทเรียนและสกัดองคความรูจากอาจารยและบุคลากรในวิทยาลัยเปนหลัก เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง จึงควรดําเนินการดังนี้ 
   ควรมีการสนับสนุนและผลักดันใหบุคลากรใหความสําคัญในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ผาน
ชองทางออนไลน Face book “การจัดการความรู วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ใหมาก    
 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

14. ผลการประเมินแผนการปรับปรุงภูมิทัศน และส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนและ

สิ่งแวดลอม 

ความพึงพอใจของนักศึกษา  /บุคลากร

ท่ีมีตออาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวย

ความสะดวกของมหาวิทยาลยั 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4.55 

4.60 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม จากการวิเคราะหการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
       1. วิทยาลัยนานาชาติควรสนับสนุนสิ่งการเรียนรู อุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียน หองปฏิบัติการ 
และความตองการของอาจารยผูสอน รวมท้ังจัดซ้ือ จัดหามาใหม นํามาทดแทนตัวท่ีเสีย หรือมีปญหาใชงาน
ไมได ใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
      2. วิทยาลัยนานาชาติควรใชพ้ืนท่ีท่ีมีอยู จัดสรรพ้ืนท่ีในการออกกําลังกาย หรือใชทํากิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษา และปรับปรุงอุปกรณกีฬาใหพรอมใชงานเสมอ 
      3. วิทยาลัยนานาชาติควรปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถใหมีสภาพพรอมใชงาน ไมเปนหลุมเปนบอ และ
เพียงพอตอปริมาณรถท่ีเขามาจอด 
   

   15.  ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงขอมลูในการ

บริหารจดัการท่ีเอ้ือตอการสราง

ความสัมพันธกับเครือขายและทองถ่ิน 

2. เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยแีละ

เครืองมือตางๆ ของ Social Media ในการ

ประชาสมัพันธ 

3. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีรองรับการ

ดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขายความ

รวมมือ 

5 5 

2. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง

เน้ือหาในเว็บไซต 
5 5 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรท่ีมตีอระบบ LINE@ 
4 4 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรท่ีมตีออาคารสถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

≥4.55 4.55 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 1.  วิทยาลัยนานาชาติควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย เพ่ือใหมีฐานขอมูลเครือขายสาํหรบัการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.   วิทยาลัยนานาชาติควรปรับปรงุเว็บไซตและประชาสมัพันธบนสือ่สังคมออนไลน (Social Media) เพ่ือมีการใชงาน

เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสรางภาพลักษณไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 3. วิทยาลัยนานาชาติควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดวยสื่อสังคมออนไลนบน LINE@ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการ

ประชาสมัพันธขาวสารแกนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลยั และเพ่ือติดตอสอบถามและตอบขอสงสัยของนักศึกษาภายใน

วิทยาลัย 

 4.วิทยาลยันานาชาติมีการตรวจสอบปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย 

 

    16. ผลการประเมินแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหการปฏิบัตริาชการ บรรลตุาม

เปาหมายของแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2560 – 2564) 

รอยละของการบรรลุตามตัวช้ีวัดของ

แผนปฏิบัติการ 

80 100 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานกลยุทธทางการเงิน จากการวิเคราะหการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 
1. เนื่องจากวิทยาลัย ฯ เปนหนวยงานท่ีดําเนินการหารายได เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

และปฏิบัติตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ฯ จึงควรสรางหลักเกณฑการใชจายใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณมีเสถียรภาพทางการเงินของวิทยาลัยเอง โดยเฉพาะเรื่องกองทุน 

2. จัดกิจกรรมตางๆ ไมใหมีความซํ้าซอนกัน เพ่ือการลดการใชจายงบประมาณ และจัดตารางเวลา
การจัดกิจกรรมไมใหซํ้าซอน และใหรีบจัดทํากิจกรรมใหเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 3  

3. สรางความเขาใจในกฎ ระเบียบทางการเงินและงบประมาณใหแกอาจารยและบุคลากร ใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะผูบริหารระดับหลักสูตร และอาจารยใหม  

4. ปรับปรุงการเขียนแผนงาน โครงการ/กิจกรรมใหมีความชัดเจน และคํานึงถึงตนทุนการจัดให
เหมาะสม 

5. จัดทําโครงการบริการวิชาการ การวิจัย และโครงการหารายได เพ่ือจัดหางบประมาณในการ
บริหารจัดการในวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

    17.  ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการ

ทรัพยสิน สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ 

 

รายไดจากโครงการจดัหารายไดดาน

การบริการวิชาการและวิจัยตออาจารย

ประจํา 

25,000  

บาท / คน 

36,119  

บาท / คน 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการจดัหารายได เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะหการ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

1. วิทยาลัยนานาชาติควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานการหารายได โดยใหสาขาวิชาตองจัดโครงการบริการวิชาการ

ประเภทหารายไดใหมากข้ึน 

2. วิทยาลัยนานาชาติควรขยายความรวมมือกับผูประกอบการ และหนวยงายภายนอก เพ่ือรวมจัดทําหลักสตูรบริการวิชาการ

ประเภทหารายได เพ่ือตอบสนองความตองการดานการใหบริการวิชาการแกหนวยงานน้ันๆ 

 

    18. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สาขาวิชา ตนทุนเฉลี่ย จํานวน 

นศ. 

จํานวน นศ .

ณ จุดคุมทุน 

ผลตาง แปลผล 

1.บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 67,271.85 105 59 46 คุมทุน 

2. การโรงแรม 65,853.62 135 84 51 คุมทุน 

3. ธุรกิจการบิน 73,047.32 707 351 356 คุมทุน 

4. การจดัการทองเท่ียว 82,329.61 72 66 6 คุมทุน 

5. คณติศาสตรศึกษา 217,619.46 6 14 -8 ไมคุมทุน 

ตนทุนเฉลี่ยของวิทยาลยั 72,789.78 1,025 574 451  

 สรุปผลจากตาราง พบวา การดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยจํานวน 5 สาขาวิชา มีความไมคุมทุน 1 

สาขาวิชา เน่ืองจากวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีขอกําหนดใน



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

การรับนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนจากสถาบันฯ ทําใหมีนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกมีจํานวนนอย คาดวาในปการศึกษา 2562 

สถาบันฯจะงดการใหทุน วิทยาลยันานาชาติจึงมีแผนการปดหลักสตูร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง จากผลการประเมินแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานการจดัทําตนทุนตอหนวย สามารถวิเคราะหการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

1. วิทยาลัยควรมีการวางแผนการรับนักศึกษา การบรหิารจดัการ และจัดทํากิจกรรมของวิทยาลัย และสาขาวิชา เพ่ือใหบรรลุ

ตัวช้ีวัดตาง ๆ โดยการบูรณาการการจัดกิจกรรม เพ่ือตอบสนองตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารงบประมาณมี

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2. ลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการบริหาร และการจัดทํากิจกรรมท่ีไมตอบตัวช้ีวัดท่ีกําหนด หรือ จัดทํากิจกรรมตามตัวช้ีวัดท่ีมี

ผลการดําเนินงานท่ีผานการประเมินแลว  

3. จัดทําตารางวิเคราะหกิจกรรมเพ่ือบูรณาการตัวช้ีวัดตาง ๆ จากภายนอก และภายในวิทยาลัยฯ  

 

   19. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

เปาประสงคของแผน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและ

เกิดธรรมมาภิบาล 

ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรตอ

ระบบบรหิารจดัการตามหลักธรรมมาภิ

บาลของมหาวิทยาลยั 

≥ 4.00 4.55 

ระดับความเช่ือมั่น ของ

บุคลากรตอระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมมาภิ

บาลของมหาวิทยาลยัอยู ใน

ระดับมาก 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 ผลตามการประชุมคณะกรรมการดานจัดซื้อจดัจาง  เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 จากการวิเคราะหการ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจดัจาง พบวา มีขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังน้ี 

     1. ผูดําเนินโครงการ ตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจางอยางเครงครัด เพ่ือสงเสรมิการบริหารงานพัสด ุควบคู

ไปกับการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  

      2. สํารวจความตองการวัสดุท้ังหมด แลวดําเนินการจดัซื้อจัดจางในครั้งเดียว เพ่ือใหเพียงพอตอการใชงานตลอด

ปงบประมาณ  

มติคณะกรรมการ ฯ  รับทราบ และใหดําเนินการใหแลวเสร็จ เพ่ือใหคณะกรรมการบรหิารพิจารณา ในการประชุม

ดังกลาว 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

เลิกประชุมเวลา   15.00 น. 

 

 

 

       (นางสาวจินตนา ทิพยรัตน) 

           ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

       (นายอรรคพล ธรรมบุตร) 

       ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. รูปภาพประกอบการประชุมจดัทําแผนดําเนนิงาน 

ในวิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

 
 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมนิ

ความเสี่ยง (FM-RM 01) 

  



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/ วัตถุประสงค 
ดาน/ความเสี่ยง 

 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย 
โอกาสในการ

เกดิ 
ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

1.ดานกลยุทธ 

งาน 

จั ด ทํ า แ ผ น

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบั ติ ก า ร

ประจําป  

วัตถุประสงค 

เพื่อใหหนวยงานมี

ทิศทาง องคกรที่

ชั ด เ จ น  แ ล ะ

สามารถนําไปสู

การปฏบิัตไิด 

1 . 1  การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภายนอก 

(ยุ ทธศาสตร ชาติ  /

นโยบายรัฐบาล/สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม/คูแขง 

ฯลฯ )  มี ผลต อการ

กําหนดยุทธศาสตร

แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ ที่ ไ ม

ตอบสนอง 

1.การปรับเปลี่ยน

นโยบายของรัฐบาล 

2.การเปลี่ยนแปลง

ของคูแขงขัน 

3 . เ ท ค โ น โ ล ยี ที่

เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุนอยกวารอยละ 80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 3 เดอืน 

สูง 4 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุนอยกวารอยละ 80 - 84 

สูง 4 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 6 เดอืน 

ปานกลาง 3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุนอยกวารอยละ 85 - 89  

ปานกลาง 3 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 9 เดอืน 

นอย 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการบรรลุนอยกวารอยละ 90 - 94 

นอย 2 

มีโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

รอบ 1 เดอืน 

สูงมาก 5 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการบรรลมุากกวารอยละ 80 

นอยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/ วัตถุประสงค 
ดาน/ความเสี่ยง 

 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย 
โอกาสในการ

เกิด 
ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

2. ดานการปฏบิัตงิาน 

งาน 

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

แผนการเรยีน 

วัตถประสงค 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง

ห ลั ก สู ต ร ใ ห

ตอบสนองความ

ต อ ง ก า ร ข อ ง

สังคม 

 

2.1 จํานวนนักศึกษา

รับเขาใหมไมเปนไป

ต า ม แ ผ น ก า ร รั บ

นักศกึษา 

1.มจํีานวนนักเรยีน

ช้ันมัถยมศกึษา

ลดลง 

2. มคีูแขงจาก

สถาบันการศึกษา

อื่น ๆ 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 1 ป สูงมาก 5 ผลการรับนักศึกษานอยกวารอย

ละ 50 ของแผน 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 2 ป สูง 4 ผลการรับนักศึกษานอยกวารอย

ละ 40 ของแผน 

สูง 4 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 3 ป ปานกลาง 3 ผลการรับนักศึกษานอยกวารอย

ละ 30 ของแผน 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 4 ป นอย 2 ผลการรับนักศึกษานอยกวารอย

ละ 20 ของแผน 

นอย 2 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 5 ป นอยมาก 1 ผลการรับนักศึกษานอยกวารอย

ละ 10 ของแผน 

นอยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/วัตถุประสงค ดาน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย 
โอกาสในการ

เกิด 
ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร สถานท่ี) 

งาน  

แผนงานและ

งบประมาณ 

วัตถุประสงค 

เพอืลดความเสี่ยง

ดานการ

บรหิารงาน

งบประมาณ 

3.1 การขาดสภาพ

คลองทางการเงิน 

1. มจํีานวน

งบประมาณลดลง  

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 2 ป สูงมาก 5 ไมเกนิรอยละ 70 ของงบประมาณ

ประจําป 

สูงมาก 5 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 4 ป สูง 4 ไมเกนิรอยละ 60 ของงบประมาณ

ประจําป 

สูง 4 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 6 ป ปานกลาง 3 ไมเกนิรอยละ 50 ของงบประมาณ

ประจําป 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 8 ป นอย 2 ไมเกนิรอยละ 40 ของงบประมาณ

ประจําป 

นอย 2 

มโีอกาสเกดิขึ้นทุก 10 ป นอยมาก 1 ไมเกนิรอยละ 30 ของงบประมาณ

ประจําป 

นอยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/วัตถุประสงค ดาน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย 
โอกาสในการ

เกิด 
ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร สถานท่ี) 

งาน 

อ า ค า ร แ ล ะ

สถานที่ 

วัตถุประสงค 

เพื่อลดผลกระทบ

จากเทคโนโลยี 

3 . 2  ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า

ขัดของ 

1. ระบบการจาย

ไฟฟายังไมสมบูรณ 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 3 

เดอืน 

สูงมาก 5 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 

24 ชม. 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 6 

เดอืน 

สูง 4 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 

12 ชม. 

สูง 4 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 9 

เดอืน 

ปานกลาง 3 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 9 

ชม. 

ปานกลาง 3 

มโีอกาสที่เกดิขึ้นทุก 1 ป นอย 2 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 3 

ชม. 

นอย 2 

มีโอกาสที่เกิดขึ้นทุก 1.5 

ป 

นอยมาก 1 ระยะเวลาการใชงานไดมากกวา 

1.5 ชม. 

นอยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/วัตถุประสงค ดาน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย 
โอกาสในการ

เกิด 
ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ 

งาน 

การเงินและพัสด ุ

วัตถุประสงค 

เพื่อให

ผูปฏบิัตงิานมี

ความรู และความ

เขาใจในการ

ปฏบิัตงิานดาน

การจัดซื้อจัดจาง 

4.1 การเปลี่ยนแปลง

กฎหมาย ระ เบี ยบ 

ข อ บั ง คั บ ข อ ง

หนวยงานภายนอก 

 

1. มกีาร

เปลี่ยนแปลงการ

พระราชบัญญัต ิใน

การจัดซื้อจัดจาง 

มี โอกาสที่ เกิดขึ้นทุก  1 

เดอืน 

สูงมาก 5 ความล า ช า ขอ งการ เบิ กจ า ย

มากกวา 30 วัน 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 2 

เดอืน 

สูง 4 ความล า ช า ขอ งการ เบิ กจ า ย

มากกวา 25 วัน 

สูง 4 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 3 

เดอืน 

ปานกลาง 3 ความล า ช า ขอ งการ เบิ กจ า ย

มากกวา 20 วัน 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 4 

เดอืน 

นอย 2 ความล า ช า ขอ งการ เบิ กจ า ย

มากกวา 15 วัน 

นอย 2 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 5 

เดอืน 

นอยมาก 1 ความล า ช า ขอ งการ เบิ กจ า ย

มากกวา 10 วัน 

นอยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/วัตถุประสงค ดาน/ความเสี่ยง 

สาเหตุของความเสี่ยง

และขอมูล/หลักฐาน

ประกอบการกําหนด

ความเสี่ยง 

เกณฑโอกาส เกณฑผลกระทบ 

คําอธบิาย 
โอกาสในการ

เกิด 
ระดับ คําอธบิาย ผลกระทบ ระดับ 

5. ดานการปฏบิัตงิานท่ีอาจเกดิจากผลประโยชนทับซอน 

งาน 

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหบุคลากร

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

จรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัย 

การนําบุคลากรของ

หนวยงานไปใช เพื่อ

การสวนตัว 

1. บุคลากรละเลย

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณการ

ปฏบิัตงิาน 

 

มี โอกาสที่ เกิดขึ้นทุก  1 

เดอืน 

สูงมาก 5 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 4 ขอ 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 2 

เดอืน 

สูง 4 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 3 ขอ 

สูง 4 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 3 

เดอืน 

ปานกลาง 3 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 2 ขอ 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 4 

เดอืน 

นอย 2 มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ไม

นอยกวา 1 ขอ 

นอย 2 

มีโอกาสที่ เกิดขึ้นทุก 5 

เดอืน 

นอยมาก 1 ไมมกีารกระทําผิดจรรยาบรรณ นอยมาก 1 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการประเมนิความเสีย่ง (FM-RM 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง วทิยาลัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการ

ควบคุม แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ 
โอกาส 

ผลกระ

ทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

1.ดานกลยุทธ 

1.1 จํานวนนักศกึษาที่รับใหมไมเปนไปตามแผนการ

รับที่กํานหดไว 

 

5 5 25 สูงมาก ลดความ

เสี่ยง 

1.ปรับปรุงแผน

ประชาสัมพันธเชิงรุก

ใหมปีระสทิธภิาพ 

เชนการหากลยุทธ

ใหม ๆ ในการ

ประชาสัมพันธ

หลักสูตรตาง ๆ ของ

วทิยาลัยให

กลุมเปาหมายได

ทราบถงึขอดขีอง

หลักสูตรนานาชาติ 

 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

นายอรรค

พล ธรรม

บุตร 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

2. พัฒนาการเรยีน

การสอนใหมคีวาม

นาสนใจและเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

 

3. ปรับปรุงหลักสูตร

ใหตรงกับความ

ตองการของ

ผูประกอบการและ

ผูเรยีน 

 

4. พัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการ

เรยีนการสอน ที่เอี้อ

ตอการเรยีนรู เชน 

การบรกิารดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วทิยาลัยนานาชาติ 

งาน/วัตถุประสงค ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอนการ

ควบคุม แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง 

 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูกํากับดูแล/

ผูรับผดิชอบ 
โอกาส 

ผลกระ

ทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความเสี่ยง 

2.ดานการปฏบิัตงิาน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก มี

ผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและการ

ดําเนนิงานดานบรกิารวิชาการ 

3 4 12 สูง ลดความ

เสี่ยง 

1. สํารวจความ

ตองการของชุมชนที่

เชาไปบรกิารวชิาการ 

2. เพิ่มประสทิธภิาพ

การบรกิารวิชาการ 

3. บรหิาร

งบประมาณในการ

บรกิารวชิาการงบ

แผนดนิใหมี

ประสทิธภิาพ 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 

นายภัทรวุธ 

สรีวสิุทธิ์ 
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