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บทที่ 1 
บทน า 

 
 วิทยาลัยทองสุข ตระหนังและเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงจัดให้มี
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนงานต่าง ๆ 
เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต
ให้อยู่ในระดับที่องค์การรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติดังน้ี 
 
1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ 
2.  การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ควรปะกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 2.1  ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ 
 2.2  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2.3  ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
 2.4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 2.5  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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3.  การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูง
มายังต่ า เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์การได้ง่ายขึ้น  
4.  มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมสามารถใช้แนวคิดของ 4 T เข้ามาช่วย คือ  
Take : ยอมรับ 
Treat : ลดหรือควบคุม 
Transfer : โอนหรือกระจาย  
Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง 
5.  สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือ ลดโอกาส
ของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้ 
 
นโยบายบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยทองสุข  
  

เพื่อให้วิทยาลัยทองสุขมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ จึงก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1.  ให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งวิทยาลัย 
3.  ให้มีการติดตามประเมินผล และมีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
4.  ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี 
5.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
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วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 
1.  เพื่อให้วิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  

2.  เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

3.  เพื่อให้วิทยาลัยมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

4.  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ

หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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บทท่ี 2  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยทองสุขเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย  “คุณภาพ และคุณธรรม ”ได้รับ
การอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  10 ตุลาคม  2538 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่  30 ของประเทศไทย โดยมี 
ดร.พรชัย  อรัณยกานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  มีการเปิดการเรียนการสอนตามล าดับหลักสูตร ดังนี้ 
 ปีการศึกษา  2538 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี  5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 
 ในปีการศึกษา  2539  ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ   2  ปีต่อเน่ือง  (ภาคปกติ   ภาคค่ า /ภาค
สมทบ) มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 
 ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มี  2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา และ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) 
 ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4  ป ี (ภาคปกต)ิ 
 ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร มหาบัณฑิต 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน 
 ปีการศึกษา  2551 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว 
อนามัย 
 ในปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็น 
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
 -  ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 -  ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 -  ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 -  ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  
 ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยทองสุขได้จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม   การเมือง  วัฒนธรรม   เทคโนโลยี   และเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่ก าลังจะถึงนี้ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2555   วิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรตามรอบระยะเวลาเพื่อเปิดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา   2556  ดังนี้ ระดับปริญญาตรี  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 3 สาขา 
ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการ   และสาขาวิชาการบัญชี , หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต , 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 กลุ่มวิชาดังนี้ กลุ่มวิชาการบริหารการ
ปกครอง  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   และกลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม , หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหา
บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน   และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการ 
 

1.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  

 1.2.1 วิสัยทัศน์  
  วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันที่สมบูรณ์แบบ  มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างระบบสารสนเทศที่จะเผยแพร่วิชาการทางเครือข่ายสู่ชุมชน  เพื่อช่วยพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนและปลูกฝังจิตส านึก สร้างความเป็นผู้น าให้แก่นักศึกษาและประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบาย
ของประเทศชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง ตลอดจนการบูรณาการด้านวิชาการให้มีมาตรฐานสากลสู่ความเป็นนานาชาติ  

 1.2.2 ปรัชญา  

  วิทยาลัยทองสุข มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาในสถาบันนี้ ให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการเป็นผู้น า นักวิชาการ และเป็นนักบริหารอย่างแท้จริง  



 

แผนบริหารความเสี่ยง  วิทยาลัยทองสุข  ประจ าปี 2556 หน้า 8 

 

 1.2.3 ปณิธาน  

  วิทยาลัยทองสุข เป็นวิทยาลัยที่จัดตั้งเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ ทางด้านบริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์   นิเทศศาสตร์  และรัฐประศาสนศาสตร์  อย่างสมบูรณ์แบบ และมีศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยี
ทันสมัยเพื่อรองรับกับระบบเศรษฐกิจที่ก าลังเจริญก้าวหน้า ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งสร้างบัณฑิต ให้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เทคโนโลยี และภาษา อีกทั้งปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม  และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป 

 1.2.4 พันธกิจ 

  วิทยาลัยทองสุข เป็นวิทยาลัยเอกชนขั้นอุดมศึกษา วิทยาลัยได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ  ของ
นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใน คณะบริหารธุรกิจ   
ดังนี้คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  สาขาวิชาการจัดการ   และสาขาวิชาการบัญชี  คณะนิเทศศาสตร์   สาขาวิชา
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์    3  กลุ่ม
วิชาคือ  กลุ่มวิชาการบริหารการปกครอง  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  และกลุ่มวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรม  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน  3  
หลักสูตรคือ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ,  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โดย
หลักสูตรทั้งหมดสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ   วิทยาลัยทองสุขมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ในระดับสากล และตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่วิชาการไปสู่ชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง โดยมี
พันธกิจที่ส าคัญดังนี้ 

 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

  วิทยาลัยทองสุขมีภารกิจหลักที่ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและมุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ อีกทั้งวิทยาลัยทองสุขมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้ท างานได้
หลากหลาย ตลอดจนการน าความรู้ไปพัฒนาองค์กร และเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้พัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ควบคู่ไปกับวิชาการ มีการปรับการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน
และอนาคต โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาได้อย่างน้อย 3 ภาษา เพื่อการติดต่อธุรกิจการค้า และได้พัฒนา
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ระบบการเรียนการสอน โดยน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ โดยเน้นการเรียนในระดับ E – learning เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตส านึก ให้นักศึกษารักองค์กรและมีความรับผิดชอบในฐานะที่
เป็นพลเมืองดีของไทยและสังคมโลก 

 

 2) ด้านการวิจัย 

  วิทยาลัยทองสุข มุ่งการวิจัยและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถแก้ปัญหาเป็น ซึ่งจะเป็น
การน าไปสู่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย โดยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลงานวิจัย 
และต้องน าผลงานนั้นไปเผยแพร่ต่อชุมชน ในการวิจัยนั้นจะเป็นฐานการน าเอาวิชาการ  ไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนโดยแท้จริง ซึ่งเป็นการพัฒนา  ให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นสากลบนพื้นฐาน
ผลการวิจัย 
 
 3) ด้านการบริการทางวิชาการ 

  วิทยาลัยทองสุข มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนและบริการทางวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลาย การให้บริการกับองค์กรต่าง ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จะเผยแพร่
วิชาการสู่สังคม รวมทั้งศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานโดยร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพื่อ จัดกิจกรรม
ทางวิชาการหลากหลายเผยแพร่ไปสู่ชุมชน รวมทั้งการเผยแพร่การสอนในระบบสารสนเทศยุคใหม่ และร่วมมือ
กับสถาบันต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน   และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเป็นพันธมิตรทาง
วิชาการ 

 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  วิทยาลัยทองสุขได้ตระหนักถึงภาระส าคัญที่ต้องปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้ด ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปได้โดยได้รับอารยะธรรมจาก
ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงและมีบทบาทในการด ารงชีวิตประจ าวันต่อเยาวชนไทย วิทยาลัยทองสุขได้เล็งเห็น
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝังและปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา มีความรัก มีความภูมิใจ และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ธ ารงไว้สืบไป 
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 1.2.5 วัตถุประสงค์  

 เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาการให้เป็นเลิศพร้อมทั้งร่วมกัน  มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
และในประเทศที่จะพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ  และเป็นตลาดวิชาที่จะสนอง
นโยบายของรัฐบาลดังนี้ 
 1) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้น าและนักพัฒนา ทั้งหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรธุรกิจ 
 2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ  
 3) เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาการและการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและการเผยแพร่วิชาการสู่ชุมชน 
 4) เพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้อม และ ปลูกฝังให้บัณฑิตเป็น
ผู้มีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการน าไปสู่ ความสันติสุขในระบบสังคม
ประชาธิปไตยของประเทศชาติ 

 1.2.6 เป้าหมาย  
 วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

ทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจประเทศไทย  
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1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  -หัวหน้างานธุรการและบริการ    - หัวหน้างานแนะแนวและประชาสัมพันธ ์- หัวหน้างานบริการวิชาการ 
  - หัวหน้างานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ      - หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา                - หัวหน้างานวางแผนพัฒนา 
  - หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์      - หัวหน้างานกีฬาและสันทนาการ  - หัวหน้างานวิจัยและต ารา  
                                    - หัวหน้างานการเงินบัญชี       - หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา - หัวหน้างานเทคโนโลยีฯ        - ผู้ประสานงาน  

   - หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา            - หัวหน้างานทะเบียน ฯ              การจัดการศึกษา 

  - หัวหน้างานทรัพย์สิน อาคารสถานที่และยานพาหนะ    - หัวหน้างานห้องสมุด                          นอกที่ตั้ง 
  - หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง                             

                                  

 

 

 

 

 

ผังโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยทองสุข 

สภาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ คณบดีคณะนิติศาสตร ์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษา 

ผู้อ านวย 

การ 

ส านัก

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการ

ส านักบริหาร 

ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนานักศึกษา 

ผู้อ านวยการส านัก 

วิชาการและวางแผน 

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการ
การจัดการ 
ศึกษานอก
สถานที่ตั้ง 
(ทุกแห่ง) 

คณะกรรมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผู้อ านวยการส านัก 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.4  คณะกรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน 
 
 
 
 
 1.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ  
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ  
 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ  
 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองประธานกรรมการ  
 5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
 6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ  
 7. คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    กรรมการ  
 8. คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ  
 9. คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์   กรรมการ  
 10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กรรมการ 
 11.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและวางแผน   กรรมการ  
 12. ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา   กรรมการ  
 13. ผู้อ านวยการส านักบริหาร    กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทองสุข  ปีการศึกษา 2556 
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รายชื่อคณะกรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

 1.   ดร.พรชัย  อรัณยกานนท์       นายกสภาวิทยาลัย  
 2.  รศ.วิรัช  สงวนวงศ์วาน      กรรมการและอุปนายกสภาวิทยาลัย 
 3.  ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน           กรรมการสภาวิทยาลัย 
 4.  ศ.ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล      กรรมการสภาวิทยาลัย 
 5.  ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์         กรรมการสภาวิทยาลัย 
 6.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย           กรรมการสภาวิทยาลัย 
 7.  คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน      กรรมการสภาวิทยาลัย 
 8.  ผศ.โอม  หุวะนันท์            กรรมการสภาวิทยาลัย 
 9.  นายนครชัย  อรัณยกานนท์    กรรมการสภาวิทยาลัย 
 10.ดร.พรจิต  อรัณยกานนท์               กรรมการสภาวิทยาลัย 
 11.นายเกรียง  ไทยกล้า                 กรรมการสภาวิทยาลัย 
 12.นายสิทธิชัย  อรัณยกานนท์      กรรมการสภาวิทยาลัย 
 13.นางสาวสุชบา  วสุนันต์            กรรมการสภาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยง  วิทยาลัยทองสุข  ประจ าปี 2556 หน้า 14 

 

 

1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ท้ังในและนอก 

 

ล าดับ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในท่ีตั้ง นอกท่ีตั้ง หมายเหตุ 

1 คณะบริหารธุรกิจ    

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  -  

 - สาขาวิชาการจัดการ   เปิดสอนศูนย์การศึกษา

วิทยาลัยทองสุขไร่ขิงและเปิด

สอนศูนย์การศึกษาวิทยาลัย 

 - สาขาวิชาการบัญชี  - ทองสุขสมุทรปราการ 

2 คณะนิเทศศาสตร์    

 - สาขาวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ 

 -  

3 คณะนิติศาสตร์    

 - สาขาวิชานิติศาสตร์  -  

4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์    

 - กลุ่มวิชาการบริหารการปกครอง   ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข 

 - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  - พิษณุโลก 

 - กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม  -  
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5 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

 - สาขาวิชาอนามัยแวดล้อมและอาชีว 
อนามัย 

  ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

พิษณุโลก 

6 บัณฑิตวิทยาลัย    

 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข 

 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สมุทรปราการ 

 - การบริหารการศึกษา    

 - หลักสูตรและการสอน    

 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

 - กลุ่มวิชาการจัดการ    
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1.6  จ านวนนักศึกษา ท้ังในและนอกท่ีตั้ง (ถ้ามี)  

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 และ จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่า (FTES) (ข้อมูลทางสถิติจากส านักทะเบียนและบริการการศึกษา) ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดการ

ลงทะเบียน 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

หน่วยงาน 

จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันท้ังหมด 

ระดับปริญญาตรี 

จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันท้ังหมด 

ระดับปริญญาโท 

รวม หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร์ 38 - 38   

คณะนิเทศศาสตร์ 20 - 20   

คณะบริหารธุรกิจ 372 - 372   

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 168 - 168   

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 127 - 127   

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทอง

สุข  ไร่ขิง 
92 - 92 

จ านวน 1 หลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัย - 478 478   

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทอง

สุข  สมุทรปราการ 
70 - 70 

จ านวน 1 หลักสูตร 
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ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทอง

สุข  พิษณุโลก 
314 - 314 

จ านวน 2 หลักสูตร 

รวม 1,201 478 1,679   

1.7  จ านวนอาจารย์และบุคลากร ท้ังในและนอกท่ีตั้ง (ถ้ามี)  

จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 
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จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการในท่ีตั้ง (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 

สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

คณะบริหารธุรกิจ                

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 7 - - - - - - - - - - - 7 - 

- สาขาวิชาการจัดการ - 7 - - - - - - - - - - - 7 - 

- สาขาวิชาการบัญชี - 7 - - - - - - - - - - - 7 - 

คณะนิเทศศาสตร์                

- สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - 5 - - - - - - - - - - - 5 - 

คณะนิติศาสตร์                

- สาขาวิชานิติศาสตร์ - 5 - - - - - 1 - - - - - 6 - 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - 8 - - - - - - - - - - - 8 - 
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- กลุ่มวิชาการบริหารการปกครอง                

- กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ                

- สาขาวิชาอนามัยแวดล้อมและอาชีว อนามัย - 5 - - - - - - - - - - - 5 - 

รวม 45 
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สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

บัณฑิตวิทยาลัย                

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - 4 - - - - - 3 - - - - - 7 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                

- การบริหารการศึกษา - - 3 - - 1 - - 1 - - - - 1 4 

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

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                

- กลุ่มวิชาการจัดการ - - 5 - - - - - - - - - - - 5 

รวม 22 

*นับจ านวนตามระยะเวลาการท างาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  

คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน) 
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จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการนอกท่ีตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขไร่ขิง  (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 

สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  5            5  

รวม 5 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการนอกท่ีตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขพิษณุโลก  (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 

สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  5            5  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  5            5  
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รวม 10 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการนอกท่ีตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขสมุทรปราการ  (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 

สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   5            5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  5            5  

รวม 10 

 

*นับจ านวนตามระยะเวลาการท างาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  

คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
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จ านวนเจ้าหน้าท่ี (นับรวมลาศึกษาต่อ)* 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  

รวม  

ลาศึกษาต่อ  

 

*นับจ านวนตามระยะเวลาการท างาน (น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  

คิดเป็น 0.5 คน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน) 
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                1.8.1  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานท่ี (ข้อมูลในท่ีตั้ง) 

                อาคารสถานที่ 

                วิทยาลัยทองสุข ตั้งอยู่เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร  10170 โดยมีพื้นที่และอาคารสถานที่ ดังนี้ 

 1)  อาคารวิทยาลัยทองสุข  มีพื้นที่  3,726  ตารางเมตร  ประกอบด้วย 

      ชั้นท่ี 1  ประกอบด้วย 

  1.  ห้องประชาสัมพันธ์                                              จ านวน         1           ห้อง 

 2.  ห้องตรวจสอบภายใน                                           จ านวน         1           ห้อง 

  3.  ห้องผู้บริหาร                                                      จ านวน         2           ห้อง 

  4.  ห้องแนะแนวและกองทุนฯ                                   จ านวน         1           ห้อง 

  5.  ห้องทะเบียนและประเมินผล                                  จ านวน         1           ห้อง 

6.  ห้องบัญชี                                                          จ านวน         1           ห้อง 

7.  ห้องคณะนิเทศศาสตร์                                          จ านวน         1           ห้อง 

  8.  ห้องพักคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์                        จ านวน         1           ห้อง 

9.  ห้องวิทยุกระจายเสียง                                          จ านวน         1           ห้อง 

10. ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์                                      จ านวน         1           ห้อง 

11. ห้องเรียนอเนกประสงค์                                        จ านวน         2           ห้อง 

12. ห้องเรียนอเนกประสงค์ จุ  250  คน                        จ านวน         1           ห้อง 

13. ห้องเรียน  จุ 40 คน                                             จ านวน         1           ห้อง 
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14. ห้องศูนย์ประสานงาน                                          จ านวน         1           ห้อง 

15. ห้องพยาบาล                                                    จ านวน         1           ห้อง 

16. ห้องประชุมผู้บริหาร                                            จ านวน         1           ห้อง 

17. ห้องน้ าชาย                                                       จ านวน         5           ห้อง 

18. ห้องน้ าหญิง                                                      จ านวน         5           ห้อง 

ชั้นท่ี 2  ประกอบด้วย 

1.  ห้องส านักอธิการบดี                                            จ านวน         1           ห้อง 

2.  ห้องประชุมย่อย                                                 จ านวน         1           ห้อง 

3.  ห้องผู้บริหาร                                                     จ านวน         3           ห้อง 

4.  ห้องพักคณาจารย์                                              จ านวน         4           ห้อง 

5.  ห้อง ปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ                               จ านวน         1           ห้อง 

6.  ห้องเรียนจุ  40  คน                                           จ านวน         1           ห้อง 

7.  ห้องพักรับประทานอาหาร                                    จ านวน         1           ห้อง 

8.  ห้องสมุด  จุ 200  คน                                         จ านวน         1           ห้อง 

9.  ห้องเก็บของ                                                    จ านวน         2           ห้อง 

10. ห้องน้ าชาย                                                      จ านวน         5           ห้อง 

11. ห้องน้ าหญิง                                                     จ านวน         5           ห้อง 

ชั้นท่ี  3   ประกอบด้วย 
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1. ห้องเรียนจุ   60   คน                      จ านวน         5           ห้อง 

2. ห้องเรียนจุ  75   คน                       จ านวน         1           ห้อง 

3. ห้องเรียนจุ  30  คน                        จ านวน         4           ห้อง 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์               จ านวน         1           ห้อง 

5. ห้องบริการคอมพิวเตอร์                    จ านวน         1           ห้อง 

6. ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์                      จ านวน         1           ห้อง 

7. ห้องท างานบัณฑิตวิทยาลัย               จ านวน         1           ห้อง 

8. ห้องพักอาจารย์เอนกประสงค์            จ านวน         1           ห้อง 

9. ห้องน้ าชาย                                    จ านวน         5           ห้อง 

10. ห้องน้ าหญิง                                 จ านวน         5           ห้อง 

2) อาคารเอนกประสงค์   มีพื้นที่  600  ตารางเมตร  ประกอบด้วย 

1. ห้องกิจการนักศึกษา                         จ านวน         1           ห้อง 

2. ห้องสโมสรนักศึกษา                        จ านวน         1           ห้อง 

3. ห้องอาหารจุ  300  คน                     จ านวน         1           ห้อง 

4. ห้องเรียนเอนกประสงค์  จุ  40  คน      จ านวน         2           ห้อง 

 

 

 



 

 แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยทองสุข ประจ าปี 2556 หน้า 27 

 

รายละเอียดการใช้พื้นที่อาคารห้องเรียน 

หน่วย : ตารางเมตร 

ประเภทการใช้ พื้นที่ ร้อยละ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  2  หลัง                 4,326                 26.88 

ถนนและทางเดินเท้า                 2,700                 16.77 

สนามกีฬากลางแจ้ง                 6,300                 39.14 

ที่จอดรถริมถนนและพื้นราบ                 2,770                 17.28 

รวม               16,096               100.00 

วิทยาลัยทองสุขมีการใช้สอยพื้นที่อาคาร  ดังนี้ 

อาคาร 
อาคารสูง 

(ชั้น) 
พื้นที่ใช้สอย 

อาคารทองสุข 3                  3,726 

อาคารเอนกประสงค์ 1                    600 
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บทท่ี 3 

แนวทางในการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยทองสุข มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการ 

1.1  ศึกษาภาพรวมขององค์การ 

1.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม 

1.3  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.  ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน โดยวิธีการ ระดมสมอง ใช้ข้อมูลในอดีต ใช้รายการตรวจสอบ เช่น การควบคุม

ภายใน เป็นต้น การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ วิเคราะห์ระบบงาน และวิเคราะห์สถานการณ์  

3.  วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 3.1  วิเคราะห์โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยก าหนดระดับเป็น 1- 5 ระดับ  

 3.2  วิเคราะห์ผลกระทบ ที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยก าหนดระดับเป็น 1- 5 ระดับ  

 3.3  จัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้ว

น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงใน

ระดับใด 

4.  การประเมินผลความเสี่ยง 

 ระบุและประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่า

สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ โดยวิเคราะห์ระดับความยอมรับหรือ

ความพอใจในมาตรการที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว แล้วเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้

หลักเกณฑ์ 
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 ยังไม่มีการรองรับ 

 มาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องหามาตรการใหม่รองรับ หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ  

 ท ามาตรการเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินงาน  

 มาตรการดีอยู่แล้วไม่ต้องท าอะไรเพิ่มเติม 

เมื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้ว น าผลการวิเคราะห์ที่ได้กรอกข้อมูลลงใน แบบประเมิน

ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง และน าไปจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 

5.  การจัดการความเสี่ยง 

 จากการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงแล้ว ให้น าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงมากมา

วิเคราะห์เพื่อการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการควบคุม มอบหมายผู้รับผิดชอบและ

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

6.  ติดตามความเสี่ยง 
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 การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามรายงานการ

ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 1 ปี ต่อคณะ 

โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการความเสี่ยงที่ค้างอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการเพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

 การสื่อสารและให้ค าปรึกษา คณะมีกระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการ

ด าเนินการ โดยการเผยแพร่เอกสารคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และเผยแพร่บนเวบไซต์ของกองแผนงาน 

และเปิดให้ค าปรึกษาแก่คณะ/หน่วยงานที่มีข้อสงสัยในการด าเนินการ 

แสดงกระบวนการข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
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บทที่ 4 

การประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
 

ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความเสี่ยง ภายใน ภายนอก โอกาสที่

จะเกิด 
ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
1.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(ด้านงานวิจัย) 
 
 

งานวิจัยส่วนใหญ่
เสร็จไม่ทันตาม
ก าหนด 

1. ขาดสิ่งสนับสนุนใน
การท างานวิจัย 
2. ภาระงานของอาจารย์
เพิ่มขึ้น 

1. ไม่ทราบแหล่งเงินทุน
วิจัย 

 
5 

 
4 

 
20 

 
1 

2.  ความเสี่ยงด้านจ านวน
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษามี
น้อย ท าให้ไม่ตรง
ตามเป้าหมาย และ
ท าให้วิทยาลัยขาด
รายได้ 

1.  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 
2. ไม่มีงบประมาณใน
เร่ืองของการออกแนะ
แนวนักศึกษา 

1. มีสถานศึกษาบริเวณ
ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น 
 
 

4 4 16 2 

3.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงานไม่
บรรลุตามแผน 

1. ความไม่สอดคล้อง
ของแผน 

 5 3 15 3 
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เกณฑ์ความเสี่ยง 

1.เกณฑ์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานวิจัย 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานวิจัย 

โอกาส ค าอธิบาย ระดับ 
สูงมาก โอกาสที่งานวิจัยจะเสร็จช้ามากกว่า  6   เดือน ขึ้นไป 5 
สูง โอกาสที่งานวิจัยจะเสร็จช้ากว่าก าหนด  5    เดือน 4 

ปานกลาง โอกาสที่งานวิจัยจะเสร็จช้ากว่าก าหนด  4    เดือน 3 
น้อย โอกาสที่งานวิจัยจะเสร็จช้ากว่าก าหนด  3   เดือน 2 

น้อยมาก โอกาสที่งานวิจัยจะเสร็จช้ากว่าก าหนด 1-2  เดือน 1 
 

ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานวิจัย 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 
สูงมาก งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก 10 % 5 
สูง งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์น้อยกว่า 20 % 4 

ปานกลาง งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก 40 % 3 
น้อย งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์มาก 60 % 2 

น้อยมาก งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 80 % 1 
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2.เกณฑ์ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษา 

โอกาสที่จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนรับนักศึกษา  

โอกาส ค าอธิบาย ระดับ 
สูงมาก จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษามากกว่า  80 % ขึ้นไป  5 
สูง จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษา  60 %  4 

ปานกลาง จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษา  40 % 3 
น้อย จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษา  20 % 2 

น้อยมาก จ านวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษาน้อยกว่า  10 % 1 
 

ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงด้านรายได้ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 
สูงมาก วิทยาลัยจะสูญเสียรายได้ตั้งแต่  900,001 - ขึ้นไป 5 
สูง วิทยาลัยจะสูญเสียรายได้ตั้งแต่  400,001 – 900,000 4 

ปานกลาง วิทยาลัยจะสูญเสียรายได้ตั้งแต่  90,001 – 400,000 3 
น้อย วิทยาลัยจะสูญเสียรายได้ตั้งแต่  10,001 – 90,000 2 

น้อยมาก วิทยาลัยจะสูญเสียรายได้ตั้งแต่  1 – 10,000 บาท 1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยทองสุข ประจ าปี 2556 หน้า 34 

 

3.เกณฑ์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

โอกาสด้านการบรรลุเป้าหมายไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

โอกาส ค าอธิบาย ระดับ 
สูงมาก บรรลุเป้าหมายน้อยว่า  50 %  5 
สูง บรรลุเป้าหมาย 51 – 60 % 4 

ปานกลาง บรรลุเป้าหมาย 61 – 70 % 3 
น้อย บรรลุเป้าหมาย 71 – 80 % 2 

น้อยมาก บรรลุเป้าหมายมากกว่า 80  % ขึ้นไป 1 
 

ผลกระทบในการด าเนินโครงการ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดับ 
สูงมาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความส าเร็จในการจัดโครงการล่าช้ามากกว่า 6 เดือน  5 
สูง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความส าเร็จในการจัดโครงการล่าช้ามากกว่า 4.5 -  6 เดือน 4 

ปานกลาง ส่งผลกระทบปานกลางต่อความส าเร็จในการจัดโครงการล่าช้ามากกว่า 3 - 4.5 เดือน 3 
น้อย ส่งผลกระทบน้อยต่อความส าเร็จในการจัดโครงการล่าช้ามากกว่า 1.5 - 3เดือน 2 

น้อยมาก ส่งผลกระทบบางส่วนต่อความส าเร็จในการจัดโครงการล่าช้ามากกว่า 1.5  เดือน 1 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยทองสุข 

1.  ความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อกระตุ้นให้งานวิจัยเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.  เพื่อน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการเผยแพร่  

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอก ภายใน 

1. งานวิจัยส่วนใหญ่เสร็จไม่ทัน
ตามก าหนด 

 1. ขาดสิ่งสนับสนุนในการ
ท างานวิจัย 
 
2. ภาระงานของอาจารย์
เพิ่มขึ้น 

ท าให้ไม่สามารถ
น างานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ได้
เท่าที่ควร 

สูงมาก 1. มีการจูงใจส าหรับ
ผู้ท าวิจัยมากขึ้น 
 
2. จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท าวิจัย 

ปี
การศึกษา 
2556 

ศูนย์วิจัย 
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2.  ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้จ านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผน 

 2.  เพื่อท าให้วิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทะเบียนนักศึกษา  

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอก ภายใน 

1.   ความเสี่ยงด้านจ านวน
นักศึกษา 

1.  มีคู่แข่งจ านวน
มาก 

1.  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
2.  ขาดงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ 

1.  ท าให้แผนการรับ
นักศึกษาไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.  ขาดรายได้เข้าวิทยาลัย 

สูง ออก
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในพื้นที่
ใกล้เคียง 

ปีการศึกษา 
2556 

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
และแนะแนว 
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3.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2.  เพื่อท าให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายนอก ภายใน 

1ด้านกลยุทธ์  1. การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การไม่มีความสอดคล้องกัน 
 
 

การปฏิบัติงาน
ของคณะไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

สูง มีการติดตามแผน
ทุก ๆ 3 เดือน 

ปีการศึกษา 
2556 

วิชาการและ
วางแผน 
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แผนติดตามการบริหารความเสี่ยง ปี 2556 

ล าดับ กิจกรรมด าเนินงาน พศ.2556 พศ.2557 
มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

1. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย              
2. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี 

2556 
            

3. ประชุม เพื่อพิจารณา ร่าง แผนบริหารความเสี่ยงประจ าสถาบัน             
4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน สภา และผู้บริหาร เพื่อ

พิจารณา 
            

5. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 9 
เดือน 

            

6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อ
คณะกรรมการ 

            

7. จัดท ารายงานการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปี 57 เพื่อเสนอ
ต่อสภาวิทยาลัย 
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บทท่ี 5 

รายงานผลและการติดตามความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยทองสุข มีการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยแสดงรายละเอียด

การปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบร่วมเป็นคณะกรรมการ  

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อด าเนินการระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยจัด

ประชุมเพื่อระดมสมอง การใช้ข้อมูลในอดีต การใช้รายการตรวจสอบ และการวิเคราะห์

สถานการณ์ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทความ

เสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานการวิจัย  

-  ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษา 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

3. มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

วิทยาลัยทองสุข ได้น าจุดอ่อนและ หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้า

ร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดล าดับ

ความส าคัญก่อนน าไปท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดมูลของแต่ละโอกาสที่จะท าให้คณะ

บริหารธุรกิจเกิดความเสียหาย อีกทั้งได้พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดท าแผน และรายงานผล

ต่อที่ประชุม 
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4. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการ 

เพื่อความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการก าไข ลด หรือ

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดย

ก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความเสี่ยง  

5. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย มีการด าเนินงานตามปัจจัย

เสี่ยงที่ได้ระบุไว้ ดังนี้ 

5.1  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานวิจัยภายสถาบันนั้นพบว่ามักจะใช้เวลาเกินกว่า

ระยะเวลาที่ก าหนด และมีจ านวนน้อย ปัจจัยเกิดจาก ภาระงานของอาจารย์มีค่อนข้างเยอะ จึงไม่สามารถ

ท างานวิจัยได้เสร็จตามระยะเวลาที่ตั้งไว้  ไม่มีสิ่งสนับสนุนในการท าวิจัย ทางคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ได้เสนอให้ทางวิทยาลัยมีมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้เกิดโดยสร้างแรงจูงใจ

ในด้านปริมาณและด้านจิตใจติดตามสนับสนุนการท างานวิจัย  

 5.2  ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษา  ได้แก่ จ านวนนักศึกษา ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางวิทยาลัยได้

ติดตามดูว่า จ านวนนักศึกษาของแต่ละสาขามีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่งผลท าให้แผนการรับ

นักศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ โดยมีปัจจัยเกิดจาก จ านวนคู่แข่ง หรือ สถานศึกษาในบริเวณ

ใกล้เคียงมีมากขึ้น ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งทางคณะได้เสนอทางวิทยาลัย ให้มีการออกไป

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในบริเวณใกล้เคียง  

5.3  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 

ส่งผลให้การก าหนดแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกัน และท าให้การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนที่ได้

ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบให้ความส าเร็จของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามแผนนั้น ไม่เป็นไป

ตามก าหนด ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายในการด าเนินงานของวิทยาลัย 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง  

 ในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2556  คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้สรุปปัญหา อุปสรรคจากการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งวิทยาลัย เน่ืองจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคง

เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะท างานของคณะนั้น ๆ  

2. คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่เห็นความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง และมัก

ประเมินว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยง หรือส่งผลกระทบในภาพรวมมากนั้น  

3. บุคลากรในวิทยาลัยยังไม่ทราบถึงการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร และยังไม่มีความเข้าใจ

ในการบริหารความเสี่ยงเน่ืองจากยังไม่มีการให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยง  

4. การประเมินระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณามาจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงนั้น ยังไม่มีเกณฑ์หรือเคร่ืองมือที่ประเมินออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ แต่เป็น

เพียงใช้การพิจารณาของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น 

5. สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้การด าเนินการ

บริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา จะมีการแต่งต้ังคณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับคณะ 

เพื่อขยายความเสี่ยงลงสู่ระดับคณะแล้วก็ตาม ดังนั้นควรเพิ่มแนวทางในการสื่อสารและ

เผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น 

6. การประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณาน ามา

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือ

เคร่ืองมือการประเมินที่จะท าให้การพิจารณาระดับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึกของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงท าให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริง

เท่าที่ควร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารความเสี่ยง 

  เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถ

บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่าน

มา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ควรก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือก

แผนงาน กระบวนการ วิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการ

บริหารความเสี่ยงของคณะในปีต่อไป 

2. ควรน าปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในกิจกรรม

รองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้มาบริหารจัดการ โดยมีการทบทวนและปรับปรุง

กิจกรรมควบคุมให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น 

3. ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่

การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งคณะสามารถใช้เป็น

เคร่ืองมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

4. ควรปรับรูปแบบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงของ

คณะ ให้ง่ายส าหรับผู้ปฏิบัติ 

5. ควรผลักดันให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารความเสี่ยงมากขึ้น โดนในระยะต่อไปควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย

ในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นและทันเหตุการณ์ 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยได้

ทราบเป็นระยะ ๆ และอย่างทั่วถึง 

  

 

  


