
หนวยงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
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1. ทบทวนและปรับปรุงแผนรับ

นักศึกษา

ในปการศึกษา 2565

1.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยฝาย

วิชาการมีการดําเนินการ  ทบทวนและปรับปรุง

แผนรับนักศึกษา

ในปการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี  ดังนี้  

1.1 ประชุมกรรมการวิชาการ พิจารณาแผนรับ

นักศึกษา                                       1.2 

ประชุมกรรมการอํานวยการวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาแผนรับนักศึกษา                       1.3

 สงวาระเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาแผนรับนักศึกษา      1.4 สภา

วิชาการพิจารณาเห็นชอบแผนรับนักศึกษา      

                                      1.5 สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และสงมติไป

ยังกองบริการการศึกษา ดําเนินการรับสมัคร

เรียนตามแผนรับนักศึกษา ในระบบ Tcas ตอไป

แผนรับนักศึกษา

ในปการศึกษา 2565

2. ปรับปรุงหลักสูตร (ที่มีความเสี่ยง) 

โดยเชิญผูใชบัณฑิต สถาน

ประกอบการ และผูทรงคุณวุฒิ 

ดําเนินการวิพากษหลักสูตร เพื่อ

ตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงานในปจจุบัน

ว. นําโดยฝายวิชาการ มีการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหตอบสอนความ

ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ดังนี้      

 2.1 มีดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 1 

หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดย

จะนําไปใชในปการศึกษา 2566

จํานวนหลักสูตรที่

ไดรับการปรับปรุง

3. ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก ดวย

การเขาถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

และระดับอาชีวศึกษา ดวยการแนะ

แนวทางการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

3.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นําโดย

รองคณบดีฝายววิชาการรวมกับฝายกิจการ

นักศึกษาและคณาจารยสาขาวิชาตาง พรอม

ดวยเจาหนาที่ฝาย รวมกันดําเนินการออกบูท

ประชาสัมพันธรับนักศึกษาของวิทยาลัย ณ 

โรงเรียนภายในกรงุเทพและเขตปริมณฑล 

รวมทั้งตางจังหวัดโดยมีรองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาควบคุมการดําเนินงาน

จํานวนนักเรียนสมัคร

เรียนตามจํานวนใน

แผนรับนักศึกษา ทุก

หลักสูตร

1. จัดใหมีจุดคัดกรอง บุคลากร 

นักศึกษา และผูมาติดตอจากภายนอก

1.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มี

มาตการปองกันโรคติดตอโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19) เพื่อเปนการปองกันการแพร

ระบาดตามมาตรการที่รัฐบาลและ

มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด เชน จัดให

มีจุดคัดกรอง บุคลากร นักศึกษา และผูมา

ติดตอจากภายนอก เปนตน

มีมาตการปองกัน

โรคติดตอโคโรนาไวรัส

 2019 (COVID-19) 

เพื่อเปนการปองกัน

การแพรระบาดตาม

มาตรการที่รัฐบาล

กําหนด

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

(7)  วิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.ดานกลยุทธ

2.ดานการปฏิบัติงาน

3 ความเสี่ยงนอย 1. ตรวจสอบจํานวนรับเขา 

ยอนหลัง 3-5 ป หากมี

จํานวนนักศึกษาที่รับเขา

ลดลงตอเนื่อง ใหปรับลด

แผนรับจํานวนนักศึกษาของ

แตละหลักสูตรที่มีความเสี่ยง

2. ปรับปรุงหลักสูตรให

เปนไปตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน

3. ประชาสัมพันธเชิงรุก

รองคณบดี

ฝายวิชาการ

 2.1 โรคระบาด โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มีการแพรระบาด และพบวามี

รายงานพบผูติดเชื่อเปนบุคลากร/

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3 1 3 ความเสี่ยงนอย

 1.1 จํานวนนักศึกษาที่รับใหมไมเปนไปตาม

แผนการรับที่กําหนดไว

1. จํานวนรับเขาของนักศึกษาบาง

สาขายังไมเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด 

2. แนวโนมจํานวนประชากรวัย

อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทํา

ใหอัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลงและมี

อัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)

3. หลักสูตรยังไมตองตามความ

ตองการของผูเรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธยังไมมี

ประสิทธิภาพมากพอทําใหการ

เขาถึงขอมูลไมครบมีผลตอการ

ตัดสินใจ

5. นักศึกษาที่ผานการรับเลือกสละ

สิทธิ์ เนื่องจากไดรับการคัดเลือก

เขาศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกวา

6. การปรับยายหนวยงานของ

วิทยาลัยทําใหสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจเขารับศึกษา

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3 1

รองคณบดี

ฝายบริหาร

รณรงคใหบุคลากรปฏิบัติ

ตามมาตการปองกัน

โรคติดตอโคโรนาไวรัส 2019

 (COVID-19)

1 1 1 ความเสี่ยงนอย

มาก

2 2 4 ความเสี่ยงนอย
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

(7)  วิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

2. ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ดวย

แอลกอฮอล 70%โดยเฉพาะกลอน

หรือลูกบิดประตู ราวจับบันได

2.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มี

มาตการปองกันโรคติดตอโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19) เพื่อเปนการปองกันการแพร

ระบาดตามมาตรการที่รัฐบาลและ

มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด  โดย

มอบหมายรองคณบดีฝายบริหาร สั่งการ

บุคลากรที่เกี่ยวของ/แมบานทําความสะอาด

พื้นที่โดยรอบ ดวยแอลกอฮอล 70%โดยเฉพาะ

กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับบันได เปน

ประจําทุกวัน

3. มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลสําหรับ

ทําความสะอาดมือไวในบริเวณพื้นที่

สวนกลาง

3.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มี

มาตการปองกันโรคติดตอโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19) เพื่อเปนการปองกันการแพร

ระบาดตามมาตรการที่รัฐบาลและ

มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด  โดย

มอบหมายรองคณบดีฝายบริหาร สั่งการ

บุคลากรที่เกี่ยวของ ดําเนินการจัดตั้งจุดบริการ

เจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือไวใน

บริเวณพื้นที่สวนกลาง

4. ดูแลบริเวณอางลางมือและหองน้ํา

ใหสะอาด จัดใหมีสบูสําหรับลางมือ

อยางเพียงพอ

4.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มี

มาตการปองกันโรคติดตอโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19) เพื่อเปนการปองกันการแพร

ระบาดตามมาตรการที่รัฐบาลและ

มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด  โดย

มอบหมายรองคณบดีฝายบริหาร สั่งการ

บุคลากรที่เกี่ยวของ/แมบาน ดูแลบริเวณอาง

ลางมือและหองน้ําใหสะอาด จัดใหมีสบูสําหรับ

ลางมืออยางเพียงพอตอบุคลากร นักศึกษา 

และบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอราชการ

1.กําหนดหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติ

ในแผนอพยพหนีไฟ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีแผนการ

ฝกซอมดับเพลิง และโดยสงบุคลากรเขารวม

การอบรมการสรางความรู ความเขาใจ กรณี

การเกิดอัคคีภัย กับสวนกลางของมหาวิทยาลัย

เปนประจําทุกป

มีแผนการฝกซอม

ดับเพลิงและ

มาตรการปองกันการ

เกิดอัคคีภัย

2.เขารวมอบรมการดับเพลิงและซอม

หนีไฟปละครั้ง

3.ตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงใหมี

สภาพพรอมใชงาน ปละ 2 ครั้ง

4.ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

     

3. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่

รองคณบดี

ฝายบริหาร

จัดทําแผนดับเพลิงและซอม

อพยพหนีไฟ ประจําป

 

 

 3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มีความเการะบบไฟฟาอาจมีการ

ชํารุด หรือการดูแลที่ไมทั่วถึง

2. มาตรการในการควบคุมดูแลการ

ติดตั้งอุปกรณไฟฟา อาจกอใหเกิด

จุดที่เปนเหตุใหไฟฟาชอตหรือ

ลัดวงจร

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3 1 3 ความเสี่ยงนอย 1 1 1 ความเสี่ยงนอย

มาก
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

(7)  วิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

 ของหนวยงานภายนอกมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ

 และขอบังคับ ทําใหนโยบายการ

บริหารของรัฐไมตอเนื่องสงผลให

มหาวิทยาลัยไมสามารถแขงขัน

ระดับนานาชาติได

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3 1 3 ความเสี่ยงนอย ประชาสัมพันธใหหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

รับทราบเพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มี

การเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยรอง

คณบดีฝายบริหาร มอบหมายใหเจาหนาที่

การเงินและพัสดุ ดําเนินการใหความรูความ

เขาใจใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกฝาย เรื่อง

การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.พัสดุ

 พ.ศ. 2560

บุคลากรมีความเขาใจ

และปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ไดอยาง

ถูกตอง

1 1 1 ความเสี่ยงนอย

มาก

รองคณบดี

ฝายบริหาร

 5.1 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ

จัดจาง

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับการใชเงินและมี

ชองทางที่จะทําประโยชนใหแก

ตนเองและพวกพอง

2. กระบวนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของ

เจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไม

เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชนหรือ

ใหความชวยเหลือพวกพองการกีด

กันการสรางอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มี

ชองทางเรียกรองหรือรับ

ผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่นที่เกี่ยวของ

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3 1 3 ความเสี่ยงนอย การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจงใหหนวยงาน

คณะฯกําหนดมาตการหาม

เจาหนาที่เชิญชวนพวกพอง

เขารวมเสนอราคา

กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยรอง

คณบดีฝายบริหาร มอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุ

 ดําเนิน เรื่องการจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจางผาน

ระบบ ERP ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม 

พ.ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด พรอม

ทั้งมีการตรวจสอบและจัดทําระเบียนเลข

ครุภัณฑทุกครั้ง ที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น

จาหนาที่พัสดุ ดําเนิน 

เบิกจายตาม

กระบวนการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตาม

ระเบียบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารงาน

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และ

กฎกระทรวง ตาม 

พ.ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 

2560 ไดถูกตองครบ

ทุกกระบวนการ

1 1 1 ความเสี่ยงนอย

มาก

รองคณบดี

ฝายบริหาร

 5.2 การจัดซื้อจัดจางที่มีความผูกขาดกับ

ผูประกอบการรายเดิม

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดตอ

ประสานงานเกี่ยวของกับ

ผูประกอบการ

5 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3 1 3 ความเสี่ยงนอย การจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจงใหหนวยงาน 

คณะฯคัดเลือก

ผูประกอบการในขอมูลหลัก

ผูขายในระบบ GFMIS ของ

กรมบัญชีกลาง ที่โปรงใส 

ตรวจสอบได มาประกอบใน

การพิจารณาใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยรอง

คณบดีฝายบริหาร มอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุ

 ดําเนิน กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ตาม

 พ.ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด เชน มี

การจัดหาคูเทียบ และเปนไปตามราคากลาง

ของสํานักงบประมาณ เปนตน พรอมทั้งมีการ

ตรวจสอบและจัดทําระเบียนเลขครุภัณฑทุก

ครั้ง ที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น

จาหนาที่พัสดุ ดําเนิน 

เบิกจายตาม

กระบวนการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตาม

ระเบียบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารงาน

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และ

กฎกระทรวง ตาม 

พ.ร.บ.พัสดุ พ.ศ. 

2560 ไดถูกตองครบ

ทุกกระบวนการ

1 1 1 ความเสี่ยงนอย

มาก

รองคณบดี

ฝายบริหาร

5. ความเสี่ยงการทุจริต

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินกอนควบคุม (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

(7)  วิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยง
 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9) คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(10) ผลลัพธที่ได

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผูกํากับดูแล/

ผูรับผิดชอบ

1.ผูบริหารมีการกําหนดมาตรการใน

การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.

2565 เรื่องการสงคืนเงินยืมตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

1.วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการ

สรางความรู ความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนดอยางเครงครัด โดยมอบหมายให

เจาหนาที่การเงินทําบันทึกขอความแจงเวียน

บุคลากร เรื่อง กําหนดการยืม-คืน เงิน

โครงการทุกไตรมาส

บันทึกขอความแจง

เวียนบุคลากร เรื่อง 

กําหนดการยืม-คืน 

เงินโครงการ

2.ตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืมให

เปนไปตามระเบียบฯ กําหนด อยาง

ละเอียด เพื่อไมใหเกิดกรณีผูขอยืมเงิน

 ยืมเงินจํานวนมากเกินกวาความ

จําเปนและเกินกวาคาใชจายจริง

2.รองคณบดีฝายบริหาร มอบหมายใหหนาที่

การเงินตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืมใหเปนไป

ตามระเบียบฯ กําหนด อยางละเอียด เพื่อไมให

เกิดกรณีผูขอยืมเงิน ยืมเงินจํานวนมากเกิน

กวาความจําเปนและเกินกวาคาใชจายจริงตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดทุกครั้ง

เอกสารแนบทาย

สัญญายืมเงินถูกตอง

ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย

3.คณะฯ มีหนังสือบันทึกขอความ 

ทวงถาม ติดตาม เจาของโครงการ 

กรณียืมเงินแลวไมสงเอกสารเบิกจาย

ภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้ง

รายงานตอที่ประชุม 

ผูบริหารฯ ทราบเปนประจําทุกครั้ง

3.รองคณบดีฝายบริหาร มอบหมายใหหนาที่

การเงินหนังสือบันทึกขอความ ทวงถาม 

ติดตาม เจาของโครงการ กรณียืมเงินแลวไมสง

เอกสารเบิกจายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

พรอมทั้งรายงานตอที่ประชุม ผูบริหารฯ ทราบ

เปนประจําทุกครั้ง

บันทึกขอความ เรื่อง 

ทวงถาม ติดตาม 

เจาของโครงการ

 5.3 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสาร

ในการเบิกจาย

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดตอ

ประสานงานเกี่ยวของกับ

ผูประกอบการ

รองคณบดี

ฝายบริหาร

1 ความเสี่ยงนอย

มาก

ผูบริหารกําหนดมาตรการ

ในการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรื่อง การสงคืนเงินยืมตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวใน

ระเบียบอยางเครงครัดเพื่อ

ปองกันมิใหเกิดการทุจริต

การยักยอกเงินหลวง ปลอม

แปลงเอกสารในการเบิกจาย

 หรือกระทําการอันเปน

ผลประโยชนแกตน โดย

หากพนักงานไมดําเนินการ

สงคืนเงินยืมในระยะเวลาที่

กําหนดจะไมสามารถขอยืม

เงินครั้งตอไปได และตอง

ทําหนังสือชี้แจงสาเหตุการ

สงคืนเงินยืมลาชาเกิน

กําหนดตอผูบริหาร

1 3 ความเสี่ยงนอย 1 15 5 25 เสี่ยงสูงมาก 3


	การเมือง

