
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน 
 

ระบบการบรหิารงาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบการบริหารงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 ตามความตกลงในที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคาได
รวมกันวางระบบการบริหารงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ซึ่งประกอบไปดวยระบบการ
บริหารงาน ระบบการติดตามผล และระบบการประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให
เปนระเบียบและมีมาตรฐานในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
 
ระบบการบริหารงาน 

 การบริหารงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดกําหนดระบบการบริหารงานโดยยึด
ตามโครงสรางการบังคับบัญชา และระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การบริหารงานของ
ศูนยฯ จะมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และแบงออกเปนงานตางๆ 3 งานหลัก คือ งาน
วิชาการ งานกิจการพิเศษ งานธุรการ / การเงิน ดังแสดงโครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษา
และวิจัยตราสินคา ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

ผูอํานวยการ 
(ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) 

ที่ปรึกษาศูนยฯ 
- รองอธิการบดีฝายวิจัย 
- คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

เลขานุการ 
นายณัฐพล  จิตประไพ 

หัวหนางานวิชาการ หัวหนางานกิจการพิเศษ หัวหนางานธุรการ/การเงิน 
(รองคณบดีฝายบริหาร) (ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) (อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช) 

        ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต 
   ผศ.พิชัย  นิรมานสกุล 
   ผศ.ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ 
   อ.ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน 
   อ.ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 
        นายณัฐพล  จิตประไพ 

     ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต 
       นายณัฐพล จิตประไพ 
       นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

  อ.ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 
   อ.ศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ 
   อ.อนัญญา  กรรณสูต 
   อ.มานา  คุณธาราภรณ 
   อ.พัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน 



การไหลเวียนของงาน (Work Flow) 
1. ขั้นตอนการขออนุมัติดําเนินงานโครงการ ีแผนผังแสดงการไหลเวยีนของงาน ดังตอไปนี้  
 
                  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

และธุรกิจ หรือ 

รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา (ลงนามอนุมัติ) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 
(ลงนาม) 

ผูอํานวยการศูนยฯ (ลงนาม) 

ขออนุมัติจัดโครงการ 

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จัดโครงการ 

ประชุมรางโครงการ 

 
 
 
 
                   
                   
                    

อธิการบดี 

(ลงนามอนุมัติ) 

ฝายบัญชี / งบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณ 

ศูนยฯ รับตนเรื่อง คืน 

2. ขั้นตอนการขอยืมเงินทดรองจายเพื่อดําเนินโครงการ 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  
  
  
  

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

และธุรกิจ หรือ 

รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา (ลงนามอนุมัติ) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 
(ลงนาม) 

ผูอํานวยการศูนยฯ (ลงนาม) 

ขอยืม ินทดรองจาย 
เขียนแบบยืม ินทดรองจาย พรอมตนเรื่องโครงการ 

ที่ไดรับอนุมัติ 
เง
    
    
    
    

หนวยงานรับเงินมาดําเ

 

 ม
             
             
             
              

นินการ ฝายการเงินเรียกหนวยงาน 

ไปรับเงิน 

ฝายบัญชี / งบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณ 

อธิการบดี 

(ลงนามอนุมัติ) 
เง



 
3. การประเมิน สร รงการ และคนืเงินทดรอง ย 
 
                   
                   
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                    

ทําบันทึกขออนุมัติคาใชจาย 

พรอมสรุปโครงการ (ลงนาม) 

โดยหัวหนาหนวยงาน 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

(ลงนามอนุมัติ) 

เตรียมเอกสาร 
หลักฐานการใชเงิน 

ประเมินโครงก

ตามแบบของกองแผนงาน 

เลขานุการสรุป
โครงการ 

ผูอํานวยการศูนยฯ 

คืนเงินสวนที่เหลือ 

กองการเงินตรวจ 

เอกสารและเรียกชําระ 

ฝายบัญชี / งบประมาณ 

ตรวจสอบเอกสาร 

อธิการบดี 

(ลงนามอนุมัติ) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

และธุรกิจ (ลงนามอนุมัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุโค
 จา
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                  งานสําเร็จ      

 แนวทางที่ 2 : ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะทําการติดตามผลความกาวหนาการดําเนินโครงการดวยแบบฟอรมของกองแผนงาน โดยศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคา จะเปนผูรายงานและเสนอตอหัวหนากองแผนงานในลําดับตอไป 

 แนวทางที่ 1 : ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จะมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานโดยดูจากตารางแผนการดําเนินงาน ซึ่งมีการระบุวันกําหนดสงงานที่
ชัดเจน และใหเลขานุการดําเนินโครงการเปนผูทําหนาที่ติดตอประสานงานความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนปญหาอุปสรรค และนําเสนอหัวหนา
หนวยงานหากมีปญหาจะเปนผูตัดสินใจและดําเนินการตอไป ตามแผนผังระบบการติดตาม ดังตอไปนี้  

                  มีปญหา / อุปสรรค        
  

           

เลขานุการติดตามงาน 

รับฟงปญหา / อุปสรรค 

หัวหนางาน / คณะกรรมการ 

แกไขปญหา 

ดําเนนิการขั้นตอนตอไป 
     

เลขานุการติดตามงาน 

รับฟงปญหา / อุปสรรค 

ระบบการติดตามผลการดาํเนินงาน 

ตารางแผนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบการประเมินผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

1. ประเมินดวยแบบสํารวจผูรับบริการ หรือผูเขารวมโครงการ ซึ่งเลขานุการโครงการ
เปนผูสรุปและวิเคราะหผล 

2. เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ เพื่อแจงผลการประเมินโครงการ โดยให
คณะกรรมการรวมกันแสดงความคิดเห็น รายงานปญหาอุปสรรคตางๆ ในการ
ดําเนินงาน 

3. นําขอเสนอแนะตางๆ จากคณะกรรมการไปใชเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปการศึกษาตอไป 

4. เลขานุการโครงการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน (หลักธรรมาภิบาล) 
 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง  แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูใน
ความถูกตองเปนธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  

 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฏหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล จะตองคํานึงถึง
ความเปนธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม และรวดเร็วดวย 
2. หลักคุณธรรม (Morality)  

 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัยประจําชาติ 
3. หลักความโปรงใส (Accountability)  

 หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใสพอเทียบไดวามีความหมายตรงขาม หรือ
เกือบตรงขามกับการทุจริต คอรรับช่ัน โดยที่เร่ืองทุจริต คอรรับช่ันใหมีความหมายในเชิงลบ และ
ความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจ
ในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและเขาใจงาย และมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจนในการนี้ เพื่อเปนสิริมงคลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ใหมีความโปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับส่ังในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ที่ไดทรงมีพระราชกระแสรับส่ังไดแก ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมี
ความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมากแตไมมีความสจุริต ไมมี
ความบริสุทธิ์ใจ 
4. หลักการมีสวนรวม (Participation)  

 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากร หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เชน เปนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผน
และรวมปฏิบัติ 

 



5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  

 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดี และผลเสียจากการกระทํา
ของตนเอง 
6. หลักความคุมคา (Cost-Effectiveness or Economy)  

 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 
บทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 

1. ผูบริหารหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของหนวยงาน 

2. ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มากกวาปละ 2 คร้ัง  

3. มีการประชุมกรรมการหนวยงาน หรือการประชุมของหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 
ของแผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการหนวยงานหรือบุคลากรในหนวยงานเขา
รวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. ผูบริหารหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของบุคลากรตามหลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา 

5. ผูบริหารหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานบริหารความเสี่ยง 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการบริหารความเสี่ยงของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา 2551 

 

  ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา (Brand Studies and Research Center) ซึ่งเปนหนวยงานบริการ
วิชาการหนึ่งภายใตการควบคุมดูแลของฝายวิจยัโดยรองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เห็นความสาํคญัของการพฒันาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายการบริหารเชิงกลยทุธของ
มหาวิทยาลยัหอการคาไทย โดยเฉพาะดานการบรหิารความเสีย่งนัน้ มหาวิทยาลยัจะเรงดําเนนิการ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสีย่งศนูยศึกษาและวิจยัตราสินคาขึน้ มหีนาที่ คือ  

• วิเคราะหหาความเสีย่งของศูนยฯ  
• จัดอันดับความเสี่ยงภายในศูนยฯ 
• ระบุความเสีย่งเพื่อนําไปบริหารจัดการความเสี่ยง  
• สงปจจัยความเสี่ยงใหกับมหาวิทยาลัย 
• จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงระดับหนวยงาน 
• ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสีย่งระดับหนวยงาน  
• ดําเนนิการอื่นใดตามที่เห็นสมควร  

          เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสาํเร็จและครอบคลุมขอบเขต คณะกรรมการดําเนนิ
แผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคร้ังที ่1/2549 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได
กําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี ้
   1. มีการดําเนนิงานในระดับหนวยงานโดยเนนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลยัโดยรวม 
และความเสีย่งระดับหนวยงาน โดยดําเนนิการระดับมหาวิทยาลัยนาํรอง และขยายขอบเขตลงสู คณะ/
หนวยงาน 
   2. กําหนดขอบเขตงานที่มีความเสีย่งเกิดขึ้น และจําเปนตองเรงดาํเนนิการอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2552 
   3. ผูอํานวยการศูนยฯ เปนประธานคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง และแตงตั้งคณาจารย
และเจาหนาทีซ่ึ่งเปนคณะกรรมการภายในศูนยฯรวมดาํเนนิการดวย 
   4. คณะทํางานในขอ 3 รับการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและลงมือปฏิบัติ 
   5. คณะทํางานในขอ 3 เปนพี่เลี้ยงสําหรับการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตอไป 



 

          สําหรบัในระยะเริ่มตนโครงการ ผูอํานวยการไดแตงตั้งคณะโดยกําหนดของเขตงานและ
ผูรับผิดชอบดังตอไปนี ้

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ขอบเขตงาน 

1 ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ วรพิทยุต ประธานโครงการ อํานวยการโครงการ 
2 ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล รองประธานโครงการ ประสานงานและติดตามผล

การดําเนินงาน 
3 อาจารยจันทรฉาย  วชิญวโรทัย ที่ปรึกษาโครงการ ใหคําปรึกษา ชีแ้นะและ

ประเมินผลโครงการ 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
5 อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวฒัน กรรมการ 
6 อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช กรรมการ 
7 อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ กรรมการ 
8 อาจารยอนัญญา กรรณสูต กรรมการ 
9 อาจารยมานา  คุณธาราภรณ กรรมการ 
10 อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน กรรมการ 
11 นายณัฐพล  จติประไพ กรรมการ 

สรางแผนผังงาน กําหนด
ปจจัยความเสีย่ง ประเมินผล
ความเสี่ยง สรุปรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงและ
โครงการ 

12 นางสาวชญานศิ  สุดาเดช กรรมการและเลขานุการ ดําเนินการจัดประชุม สรุป
รายงานประชุม และงาน
บริหารงานเอกสาร 

 
ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

1. ผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

2. ความเขมแข็งของคณะทํางาน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะทํางาน 



 

ตารางวิเคราะหปจจัยเสี่ยง หนวยงานศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 
  
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ไดแก ความเสีย่งดานกลยุทธตางๆ ของมหาวทิยาลัย โดยใหรวมถึง ความเสี่ยงเชิงกลยุทธเกีย่วกับการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม สถานการณโลก นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาระดับอุดมศึกาของ สกอ. ชื่อเสียง ภาวะการแขงขันทางการศึกษา ภาวะผูนํา และตราสัญลักษณ เปนตน 
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- บุคลากร สินทรัพยของ
มหาวิทยาลยัไมมีความเปน
อันหนึ่งอนัเดียวกันและขาดการ
ใหบริการแกนกัศึกษาดวย 
มิตรไมตรี 

- มหาวทิยาลยัขาดการกาํหนด
เอกลักษณและบุคลิกภาพ
ทางดานธุรกิจและบริการที่
เหนือชัน้ 

5  5 25 - มหาวทิยาลยักําหนดเอกลกัษณ 
ทั้งในสวนที่จบัตองไดและจับตอง
ไมได 
- กําหนดนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติการฝกอบรม ติดตามการ
ใหบริการแบบ service mind 

 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 



 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  
 2.1 ระบบขององคกร  
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- การขาด/การลาออกของ
นักวจิัยเกิดขึน้เปนประจาํ 

- บุคลากรตําแหนงนักวิจัยถึง
ไมไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม 
และขาดการกาํหนด
ความกาวหนาทางสายอาชพี
ของนักวิจัย 

4  4 16 - จัดทําสายความกาวหนาทาง
วิชาชพีของนักวิจัยใหชัดเจน 
ภายใตการยอมรับของนักวิจยั 

ฝายวิจยั 
สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 
 
 
 



 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  
 2.2 กระบวนการทาํงาน 
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- ขาดการไดรับรายงาน 
   การเดินเอกสารตางๆ 

- หนวยงานไมรู/ไมไดรับ
รายงานวาเอกสารตางๆ ของ
ตนเอง เมื่อสงออกไปแลว
ขณะนี้ไปถึงหนวยงานไหนแลว 
ทําใหไมสามารถติดตามได 

5  3 15 - วางระบบการแจง การมาถงึการ
ดําเนนิงานเอกสารไปยัง
หนวยงานตางๆ 

ฝายบริหาร 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 
 
 
 



 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  
 2.3 เทคโนโลยี 
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- คอมพิวเตอรโดนไวรัสทาํให
ไฟลงานเอกสารสําคัญไดรับ
เสียหาย 

- การจัดเก็บขอมูลสํารอง และ
ขาดอุปกรณในการจัดเก็บ
ขอมูลสํารอง (External HDD) 

4  5 20 - จัดหาอุปกรณในการเกบ็ขอมูล
สํารอง (External HDD) และมี
การสแกนไวรสัเปนประจาํ 

ผูใชเครื่อง 
สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)  
 2.4 บุคลากร 
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- พนกังานปฏบิัติงานตามหนาที่
ของตนเองไดไมเต็มที ่

- บุคลากรในหนวยงานมี
จํานวนนอยทาํใหภาระงานกับ
ตําแหนงหนาที่ไมสอดคลองกนั 

3   2 6 - จัดหาบุคลากรเขามาปฏิบตัิงาน
ในสวนของงานดําเนินโครงการ
งานประสานงานกบัหนวยงาน
ภายนอก 

ผูอํานวยการ 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 
 
 
 
 



 

3. ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk)  
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- การใชงบประมาณคาใชจาย
เกินกวาระเบียบมหาวทิยาลยั 

- ระเบียบการใชงบประมาณไม
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ 
อัตราคาใชจายตามจริงใน
ปจจุบัน ซึ่งในระเบียบต่ํากวา
คาใชจายจรงิในหมวดพาหนะ
คาที่พกัและเบี้ยเลี้ยง 

5  3 15 - ใหทบทวนระเบียบคาใชจาย
ยานพาหนะ คาเดินทาง คาที่พกั 
คาเบี้ยเลี้ยง โดยยึดตามราคา
ตลาด 

ฝายบริหาร 
กองการเงนิ 
กองบัญช ี
สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 
 
 
 



 

4. ความเสี่ยงดานการปฏบิัติตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk) ไดแก กฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ ขอกําหนดของรัฐและระเบียบของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- การกระทําผดิหรือละเมิดโดย
มิไดเจตนา 

- บุคลากรบางสวนยงัขาด
ความรูเกีย่วกบักฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ อาจทําใหเกิด
การกระทําผิดโดยขาดการ
รูเทาไมถงึการณ 

4  4 16 - จัดอบรมใหความรูเกีย่วกบั
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละ
สวน 

ฝายบริหาร 
สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 
 
 
 
 



 

5. ความเสี่ยงดานภัยอันตราย (Hazard Risk) ไดแก ความเสี่ยงเกีย่วกับความเสยีหายของทรัพยสินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การกอวินาศภัย ฯลฯ 
 

ความเสี่ยง ปจจัย โอกาสเกิด 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 
(1) x (2) 

มาตรการบรหิารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

- สวัสดิภาพรางกายและ
ทรัพยสินของบุคลากรและ
นักศึกษาอยูในภาวะอันตราย 

- การเกิดอาชญากรรม ลัก
ขโมย การทาํรายรางกายแก
บุคลากรและนักศึกษา ระบบ
รักษาความปลอดภัยไมได
มาตรฐาน 

3  5 15 - วางระบบปองกนั ปญหา
อาชญากรรม การลักขโมย การ
ทํารายรางกายและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลยั 

ฝายวางแผน 
กองอาคารสถานที ่

- ขอมูลในคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรเสียหาย 

- ไฟฟาดับ ทาํใหขอมูล 
  ในคอมพิวเตอรเสียหาย 

3   3 9 - จัดเครื่องสํารองไฟฟาตอพวง
กับคอมพิวเตอรเมื่อเกิดไฟฟาดับ
กระทนัหนั 

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

 
หมายเหต ุ โอกาสเกิด  นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
  ระดับความรุนแรง นอยที่สุด = 1 นอย = 2     ปานกลาง = 3       มาก = 4      มากที่สุด = 5 
 

 



 

ตารางแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงประจาํปการศึกษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
ปการศึกษา 2551 ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ลําดับ กิจกรรม 
51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 

 

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              

2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน              

3 จัดทํา Flow Chart ของงานตางๆ ของศูนยฯ              

4 นํา Flow Chart มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง              

5 ประชุมแจงแผนบริหารความเสี่ยงและมอบหมายผู
ดําเนินงานติดตาม 

             

6 เผยแพรกิจกรรมและใหความรูการบริหารความเสี่ยง              

7 เฝาดําเนินงานติดตามความเสี่ยงครั้งที่ 1              

8 สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 1              

9 การตรวจติดตามความเสี่ยงครั้งที่ 2              

10 สรุปผลการตรวจติดตามครั้งที่ 2              

11 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551              

12 รายงานผลการดําเนินงาน             

ประธานและ
กรรมการดําเนินงาน 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานพัฒนาบุคลากร 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานพัฒนาบุคลากร ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
กลยทุธมหาวิทยาลัย : พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุใหมีความรู ความสามารถทีท่ันสมยัตรงกบัสายงาน 
 
กลยทุธหนวยงาน : พัฒนาความรู ทกัษะ และสรางทศันคติของบุคลากรใหเปนพนักงานที่ดีขององคกร 
 
วัตถุประสงคของแผน : 1. เพื่อใหพนักงานมีความรูใหมๆ เพิ่มมากขึ้น 
    2. เพื่อสรางบรรยากาศการเปนพนักงานในองคกรสถาบันการศึกษา 
    3. เพื่อกระตุนใหพนกังานมีความตืน่ตัวตอการเรียนรู พัฒนาความคดิและนํามาประยุกตใชกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยทุธ ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน สรุป 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถตามสายงาน 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมที ่
พนกังานเขารวมประชุม /อบรม / 
สัมมนาประจาํปการศึกษา 2551 

พนกังานเขารวมกิจกรรม 
อยางนอยคนละ 8 กิจกรรม  

- เจาหนาทีธุ่รการเขารวม 
  กิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม 
- นักวิจัยเขารวมกิจกรรม 
  จํานวน 16 กจิกรรม 

บุคลากรของหนวยงานเขารวม
กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา
เกินกวาเปาหมายที่กาํหนด 
และไมมีคาใชจายในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ  

 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยหัวหนา 
หนวยงาน 

ผลการประเมนิอยูในระดับดี ผลการประเมนิอยูในระดับดี ผลการประเมนิประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
โดยหวัหนาหนวยงานอยูใน
ระดับดี ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 



รายงานการเขารวมกิจกรรมอบรม/ประชุม/สมัมนาของเจาหนาที่ประจําศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา  
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552 

 
ชื่อ นางสาวกมลวรรณ กาศลนุ  ตําแหนง นกัวิจัย  
 

ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

1 

การอบรมการใชโปรแกรม  WarpX & Agent และ 
WEB SCREEN ACCESS CONTROL / TIME 
ATTENDANCE (โปรแกรมควบคุมการใชเครื่อง
สแกนเขาออกประตู) 

ศูนยความเปนเลิศ ฯ ม.หอการคาไทย  
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร อาคาร 7  
เวลา 09.00-16.00 น. 

ไมม ี

2 การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 

กองแผนงาน ม.หอการคาไทย วันที่ 4 กันยายน 2551 หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 
2 เวลา 14.00-16.30 น. 

ไมม ี

 
3 โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp 

ครั้งที่ 3 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 27-30 ตุลาคม 2551 

หอง 5301 หอง 5602 
อาคาร 5 ชั้น 3 และชั้น 6 
ณ ปาสักฮิลลไซด รีสอรท 
จังหวัดลพบุรี 

ไมมี  

 
 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

4 การอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รุนที่ 3 

ศูนยภาษา ม.หอการคาไทย พฤศจิกายน 2551 –  
มกราคม 2552  ไมม ี

5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลือกใชสถติิและ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS ในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวจิัย (ขั้นตนและขั้นกลาง)” 

กองสงเสริมงานวิจัย  
ม.หอการคาไทย 

วันจันทรที่ 3 วนัพุธที่ 5 และวนั
พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 
(โครงการตอเนื่อง 3 วัน) 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
7507 เวลา 09.00-16.00น. 

ไมม ี

6 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเสนทางสูความเปน
เลิศขององคกร (Thailand Quality Award TQA) 

กองแผนงาน ม.หอการคาไทย วันที่ 11 พฤศจกิายน 2551 หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ไมม ี

7 โครงการอบรมหลักสูตร CEO Branding ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 17 มกราคม 2552 

หองประชมุสัมมนา  
อาคาร 5 ชั้น 2   
ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

8 การอบรม ”การเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล” สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  
ม.หอการคาไทย วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 5403 

เวลา 09.00-14.30น. ไมม ี

9 
การอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potential 
Development For Increasing Effective Work)” 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  
ม.หอการคาไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ –  
วันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552 

อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 5303 ไมม ี

 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

10 อนุกรรมการควบคุมหองสอบ  
(สอบไลภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2551) 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  
ม.หอการคาไทย 

ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ –  
3 มีนาคม 2552 

ม.หอการคาไทย ไมม ี

11 การเสวนา...ทศิทางนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 - 
เสารที่ 14 มีนาคม 2552 

บานออมกอดขุนเขา  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ไมม ี

12 สัมมนานอกสถานที่เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางาน ฝายวิจัย  
ประจําปการศกึษา 2551 

กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันจันทรที่16-17 มีนาคม 2552 Sea Sand Sun Hotel 
พัทยา ชลบุรี 

ไมม ี

13 การประชมุทางวิชาการ เรื่อง การนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสงเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
(รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย) 

กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันพุธที่ 1 เมษายน 2552 หองเรียน 1 Ex-MBA  
อาคาร 7 ชั้น 12 

ไมม ี

14 การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 หองเรียน CEO 5602 ไมม ี
15 การตีพิมพบทความวจิัยในวารสารวิชาการ

นานาชาติ (Be a Successful Journal 
Author) 

กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 หองเรียน 5401 CEO  
อาคาร 5 ชั้น 4 

ไมม ี

 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

16 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสินคา 
แกผูสงออก 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

29 พฤษภาคม 2552 หองเรียน Ex-MBA 3 
อาคาร 7 ชั้น 12 ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการเขารวมกิจกรรมอบรม/ประชุม/สมัมนาของเจาหนาที่ประจําศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552 

 
ชื่อ นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  ตําแหนง เจาหนาทีธุ่รการ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 
1 โครงการ การจดัการความรู  

(Knowledge Management)  
ศูนยความเปนเลิศทางการสอน  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 13-15 สิงหาคม 2551 หองเรียน CEO MBA (5603)  

อาคาร 5 ชั้น 6 ม.หอการคาไทย ไมม ี

2 การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 

กองแผนงาน ม.หอการคาไทย วันที่ 4 กันยายน 2551 หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2  
ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

 
3 โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp 

ครั้งที่ 3 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 27-30 ตุลาคม 2551 

หอง 5301 หอง 5602 
อาคาร 5 ชั้น 3 และชั้น 6 
ณ ปาสักฮิลลไซด รีสอรท จังหวัดลพบุรี 

ไมมี  

4 โครงการอบรมหลักสูตร CEO Branding ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 17 มกราคม 2552 หองประชมุสัมมนา  

อาคาร 5 ชั้น 2  ม.หอการคาไทย ไมม ี

 
5 
 

โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสินคา 
แกผูสงออก 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

29 พฤษภาคม 2552 หองเรียน Ex-MBA 3 
อาคาร 7 ชั้น 12 ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

 



การติดตามแผน  
 
 การดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากรไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดย
ผูอํานวยการจะเปนผูพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ของพนักงานแตละคน แลวจัดสงเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ เมื่อพนักงานไดเขารวมกิจกรรม
ประชุม สัมมนา อบรมแลวจะทําการบันทกึความรูที่ไดรับ และแนวการนํามาพัฒนาองคกรตอไป 
 
การประเมินแผน 
 

จุดแข็ง / ขอดี ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไขปรับปรุง 
แผนพัฒนาบคุลากรของศูนย
ศึกษาและวิจยัตราสินคาชวย
ใหมีแนวทางในการพัฒนา
ความรู ความสามารถของ
บุคลากร ซึง่จะชวยใหพนักงาน
มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ
เปนการสรางทัศนคติที่ดีใหแก
พนกังานตอการบริหาร 

1. มีบางหลักสูตรที่นาสนใจ
และเปนประโยชนตอพนักงาน
แตจัดในชวงการสอบ ซึ่ง
พนกังานมีภารกิจในการคุม
สอบจึงไมสามารถเขาไปรวม
ได 
2. จํานวนเงินงบประมาณที่
จัดสรรใหพนักงานไปอบรม
ภายนอกมีจํานวนจํากัดไม
สอดคลองกับคาใชจายจรงิ ทํา
ใหขาดโอกาสในการเรียนรู
ความรูใหมๆ  

1. เสนอใหหนวยงานที่จัด
อบรม ประชุม สัมมนาไมควร
จัดในชวงคุมสอบเพื่อจะไดให
พนกังานเขารับการอบรม 
ประชุม สัมมนาที่มีประโยชน
ได 
2. เสนอใหหนวยงานที ่
เกี่ยวของพิจารณาทางแกไขใน
กรณีที่คาใชจายในการอบรม
สูงกวางบประมาณที่จัดสรรให 
3. เสนอใหสํานักบริหาร 
ทรัพยากรมนษุยจัดหลกัสูตร
พัฒนาความรูดาน 
ภาษาอังกฤษใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง 
และจริงจัง 

 
 
 
 
 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

 
รายนามคณะกรรมการ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 1. รวมกันจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. รวมกันวิเคราะห เสนอขอเสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับปตอๆ ไป 

3. จัดทําสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจําปการศึกษา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบริหารจัดการความรูในองคกร 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประจําปการศึกษา 2551 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ภายใตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค และการที่
เปนโลกแหงการเรียนรู โลกแหงภูมิปญญา (Knowledge Based Economy) การที่องคกรใดหรือ
ผูใดจะคิดหรือตัดสินใจกระทําการใดๆ จําเปนตองใชขอมูลขาวสาร สารสนเทศ องคความรู และ
ภูมิปญญาของมนุษยในสภาวการณปจจุบัน องคกรจะคิดถึงเฉพาะการเรียนรูเพื่อการอยูรอด 
(Survival Learning) เพียงอยางเดียวคงอาจจะไมเพียงพออีกตอไป จะตองเรียนรูเพื่อความ
เจริญเติบโต (Generative Learning) และกาวหนาอยางมั่นคงอยางยั่งยืน (Sustainable) จึงถือวา
องคกรนั้นประสบผลสําเร็จ โดยกลยุทธที่สําคัญ คือ พัฒนาการไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ระบุในมาตรา 11 ดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฏีกานี้” 

 และจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยโดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 5 คือ การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการจําเปนตองสรางรูปแบบ
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงใหเกิดขึ้น การจัดการกับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรู รูทันโลก และปรับตัวทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ สวนราชการจะตองจัดใหมีการพัฒนา
องคความรูภายในองคกร การปฏิบัติงานเชิงรุก กลาวคือ การปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ 
และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จ คือ การสรางองคความรูและ
ทักษะใหมๆ ใหกับขาราชการ เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการเพื่อใหผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

 

 



 จากเหตุผลความจําเปนดังกลาว ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย จึงเห็นควรใหจัดทําโครงการบริหารจัดการความรูในองคกรขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
บริหารจัดการองคความรูในองคกร การจัดเก็บ รวบรวมขอมูลความรู ตลอดจนการเผยแพรความรู
ในองคกรอยางเปนระบบ สรางบรรยากาศการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนความรูในองคกรอยาง
ตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการบริหารจัดการความรูในองคกรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ใหมีความรู ความเขาใจ
ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการความรูในองคกร 
3. วิธีดําเนินงาน 

 1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ซึ่งเปนทีมหลักประกอบดวย
ตัวแทนของแตละหนวยงาน เพื่อเปนแกนหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ และกระจาย
ความรูไปสูหนวยงานยอยๆ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นในหลากหลายมุมมอง เพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป
การศึกษา 2551 

 3. นําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป  2551 ใหผูบริหารเห็นชอบ 

 4. ดําเนินการตามแผนฯ  

 5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 (1) การเตรียมการ  
  1. ส่ือสารสรางความเขาใจการจัดการองคความรูในองคกร 
  2. การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางองคกรแหงการเรียนรู และการบริหาร
จัดการความรูในองคกร 
  3. การประเมินศักยภาพขององคกร 
  4. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความรูในองคกร 
  
 



(2) การดําเนินงาน  
  1. ประชุมเพื่อตรวจสอบองคความรูดานตราสินคา 
  2. การแสวงหาความรูดานตราสินคาจากภายในและภายนอกศูนยฯ 
  3. จัดทําฐานขอมูลความรูดานตราสินคา (อัพเดทองคความรูข้ึนเว็บไซต) 
  4. จัดใหมีการดาวนโหลดองคความรูดานตราสินคา 
  5. จัดระบบใหมีการเขาถึงความรูโดยการประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตและ
สงขอมูลขาวสารใหกับผูลงทะเบียนกับทางศูนยฯ ผานอีเมล 
 

(3) การติดตามประเมินผล 

 ทําการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม อาทิ จํานวนองคความรู
ดานตราสินคาที่นําขึ้นเว็บไซต จํานวนผูเขาชมเว็บไซต จํานวนผูสนใจลงทะเบียนบอกรับขอมูล
ขาวสาร เปนตน  
5. ระยะเวลา 

 สิงหาคม 2551 – พฤษภาคม 2552 
6. ผูรับผิดชอบ 

 คณะทํางานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
7. ผลผลิต 

 1. ไดแนวทางการบริหารจัดการความรูในองคกรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. ผูบริหาร และบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

 3. ไดองคความรูดานตราสินคาเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนประโยชนและตรงตามความตองการของศูนยฯ 
รวมทั้งยังสามารถใหบริการกับบุคลภายนอกไดอีกดวย 
8. ผลลัพธ 

 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีแนวทาง และพลังขับเคลื่อนใน
การพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการบริหารจัดการความรูในองคกร ซึ่งจะนําไปสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูไดในอนาคต 
 
 
 



 
ตารางแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศกึษา 2551 

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 
 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 หมายเหต ุ
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ลํา

ดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

1 
ประชุมเพื่อตรวจสอบองคความรูดาน 
ตราสินคา 

                   

2 
การแสวงหาความรูดานตราสินคาจากภายใน
และภายนอกศูนยฯ 

                   

3 
จัดทําฐานขอมูลความรูดานตราสินคา 
(อัพเดทองคความรูขึ้นเว็บไซต) 

                   

4 
จัดใหมีการดาวนโหลดองคความรูดาน 
ตราสินคา 

                   

5 

จัดระบบใหมีการเขาถึงความรูโดยการ
ประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตและสง
ขอมูลขาวสารใหกับผูลงทะเบียนกับทางศูนยฯ 
ผานอีเมล 

                   

 
 
 
 



รายงานการประชุม 
วาระ : การสรางแผนพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 
ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
 ประธานที่ประชุม ไดแจงใหคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทานทราบถึงวาระการ
ประชุม เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาใหเปนหนวยงานสูองคกรการ
เรียนรู  
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดอบรม สัมมนา
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรดังกลาว ผศ.กาลัญ และนาย
ณัฐพล ไดรวมกันรางแผนพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู ซึ่งจะเริ่มนํามาใชในปการศึกษา 
2551 ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้เปนการเตรียมการ โดยทําเปนโครงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
ความรูฯ เพื่อแสดงจุดมุงหมายในการสรางองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งแผนในการพัฒนาสูองคกรการ
เรียนรูมีวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
 



 1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบบริหารความรู ในองคกร  ซึ่งเปนทีมหลัก
ประกอบดวยตัวแทนของแตละหนวยงาน เพื่อเปนแกนหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ และกระจายความรูไปสูหนวยงานยอยๆ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นในหลากหลายมุมมอง 
เพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป
การศึกษา 2551-2552 

 3. นําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป 2551-2552 ใหผูบริหาร
เห็นชอบ 

 4. ดําเนินการตามแผนฯ  

 5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
 ประธาน ไดแจงใหคณะกรรมการทุกทานดูเอกสารประกอบการประชุมที่แจกไปให
ประกอบการพิจารณา และขอมติเห็นชอบกับรางโครงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการความรูใน
องคกร 

 กรรมการทุกทานเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 ประธาน เสนอวา ควรศึกษาจากองคกรที่ดําเนินโครงการ หรือแผนงานการเปนองคกรแหง
การเรียนรู เพื่อนํามาเปนตนแบบ เชน การไฟฟาฝายผลิต หรือไมก็สถาบันการศึกษาอยาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพราะมีลักษณะองคกรที่คลายๆ กัน คือ เปนสถาบันการศึกษา 

 ผศ.พิชัย เสนอวา ควรเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมาเปนที่ปรึกษา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและถูกตองมากที่สุด 

 อาจารยมานา อาจารยอนัญญา เห็นดวยกับขอเสนอของ ประธาน และผศ.พิชัย เนื่องจาก
เปนแผนงานที่จะมีประโยชนตอองคกรอยางมาก 

 ประธานไดกลาวสรุปวา กรรมการทุกทานเห็นชอบตามรางโครงการที่นํามาเสนอในวันนี้ 
และมอบหมายใหคุณชญานิศ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินแผนงานพัฒนา
สูองคกรแหงการเรียนรู ในลําดับตอไปนี้ 

 ประธาน ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทาน 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.      



รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2551 
15 กรกฎาคม 2551 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 
-------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั วรพทิยทุ   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน ชัยสาํเร็จ  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั นิรมานสกุล   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไพโรจน วิไลนุช    กรรมการ 
7. อาจารยศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา กรรสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา คุณธาราภรณ    กรรมการ 
10. นางสาวชญานิศ สุดาเดช    กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชมุ 

- 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
วาระการประชุม 
 แผนงานการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ขอความรวมมือใหทุกทานในที่ประชุมเปนกรรมการตรวจติดตามความเสี่ยง ของศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคา โดยมีรายนามดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั วรพทิยทุ   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน ชัยสาํเร็จ  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั นิรมานสกุล   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไพโรจน วิไลนุช    กรรมการ 
7. อาจารยศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา กรรสูต    กรรมการ 



9. อาจารยมานา คุณธาราภรณ    กรรมการ 
10. นางสาวชญานิศ สุดาเดช    กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ประธานแจงกาํหนดการตรวจติดตามความเสีย่ง 2 คร้ัง คือ คร้ังที ่1 ชวงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551  และครั้งที ่2 ชวงเดือนมนีาคม – เมษายน 2552 โดยมอบหมายให
นางสาวชญานิศ สุดาเดช จดัทําคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานกลาวขอบคุณกรรมการทกุทานและนัดประชุม 
เลิกประชุม 11.30 น. 
 
 
    
       นางสาวชญานิศ สุดาเดช  
            ผูบนัทกึการประชุม 
 
 
             ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ วรพทิยทุ 
       ผูตรวจรายงานการประชมุ 



รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2551 
26 พฤษภาคม 2552 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 
-------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั วรพทิยทุ   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน ชัยสาํเร็จ  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั นิรมานสกุล   กรรมการ 
5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ไพโรจน วิไลนุช    กรรมการ 
7. อาจารยศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา กรรสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา คุณธาราภรณ    กรรมการ 
10. นางสาวกมลวรรณ กาศลุน    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวชญานิศ สุดาเดช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
- 

เร่ิมประชุม 15.00 น. 
วาระการประชุม 
 สรุปประเมินผลการดําเนินแผนงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง ปการศึกษา 2551 
 ประธานกลาวสรุปประเมินผลการดําเนินแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปการศึกษา 
2551 ใหที่ประชุมรับทราบ และกลาวขอบคุณกรรมการทุกทานที่เสียสละเวลาและใหความรวมมือ
ในการดําเนินแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอความรวมมือ
สําหรับการดําเนินงานในปการศึกษา 2552 ตอไป 
เลิกประชุม 16.00 น. 
 

       นางสาวชญานิศ สุดาเดช  
            ผูบนัทกึการประชุม 
 
             ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ วรพทิยทุ 
       ผูตรวจรายงานการประชมุ 



สรุปการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ 2551  
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยจัดทําแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อตรวจติดตามแผนการดําเนินงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดปงบประมาณ 2551 ตามวัตถุประสงค / เปาประสงคตามพันธ
กิจ คือ สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ
โดยทางศูนยฯ ไดมีการตรวจติดตามการดําเนินความเสี่ยงจํานวน 2 คร้ัง สรุปผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยเสี่ยงดานคอมพิวเตอรโดนไวรัสทําใหไฟลงานเอกสารสําคัญไดรับความเสียหาย 
ซึ่งมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดําเนินการอยูแลว คือ ไดจัดใหมี
การสแกนไวรัสเปนประจําโดยผูใชเครื่องจะเปนผูรับผิดชอบและเปนเจาของความเสี่ยงโดยตรง ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงจากการประเมิน ณ วันเริ่มตน คือผลกระทบ 5 และโอกาสเกิด 5  

โดยในการประเมินระดับความเสี่ยงครั้งแรก  ณ วันสิ้นภาคเรียนที่ 1 ผลกระทบ 4 และ
โอกาสเกิด 4 สําหรับการประเมินระดับความเสี่ยงในครั้งที่ 2 ณ วันสิ้นภาคเรียนที่ 2 ผลกระทบ 2 
และโอกาสเกิด 2 ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 2 คร้ัง ไดมีการดําเนินการสแกนไวรัสและ
คอยอัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยูเปนระยะ แตกระนั้นก็มีไวรัสตัวใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่อง 

2. ปจจัยเสี่ยงดานบุคลากรในหนวยงานมีจํานวนนอยทําใหภาระงานกับตําแหนงหนาทีไ่ม
สอดคลองกัน ซึ่งมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดําเนินการอยูแลว 
คือ จัดหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในสวนของงานดําเนินโครงงการงานประสานงานกบัหนวยงาน
ภายนอก โดยผูอํานวยการศูนยฯ จะเปนผูรับผิดชอบและเปนเจาของความเสี่ยงโดยตรง ซึ่งระดับ
ความเสี่ยงจากการประเมิน ณ วันเริ่มตน คือผลกระทบ 2 และโอกาสเกิด 3  

โดยในการประเมินระดับความเสี่ยงครั้งแรก  ณ วันสิ้นภาคเรียนที่ 1 ผลกระทบ 2 และ
โอกาสเกิด 2 สําหรับการประเมินระดับความเสี่ยงในครั้งที่ 2 ณ วันสิ้นภาคเรียนที่ 2 ผลกระทบ 1
และโอกาสเกิด 1 ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 2 คร้ัง ไดมีการดําเนินการจางนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมาชวยในการปฏิบัติงานในสวนของงานดําเนินโครงงการงานประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก 

ดังรายละเอียดในตาราง 
 
 
 
 



 

ผลการดาํเนนิงานการบรหิารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

ระดับความ
เสี่ยง 

(ณ วนัเริ่มตน) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ สิ้นภาคเรียน

ที่1) 

ระดับความเสี่ยง 
(ณ สิ้นภาคเรียน

ที่2) วัตถุประสงค/
เปาประสงคตาม

พันธกิจ 

ความเสี่ยง/ 
ปจจัยเสี่ยง 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงหรือกิจกรรมการ

ควบคุมภายในที่
ดําเนินการอยูแลว 

ผล
กระ 
ทบ 

โอกาส
เกิด 

มาตรการ/แผนการ
จัดการความเสี่ยง

เพิ่มเติม 

ผูรับผิดชอบ/
เจาของ

ความเสี่ยง ผล
กระ 
ทบ 

โอกาส
เกิด 

คําชี้แจง 
ผลการดําเนินงาน ผล

กระ 
ทบ 

โอกาส
เกิด 

คําชี้แจง 
ผลการดําเนินงาน 

สรางความ
แข็งแกรงและ
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภายใน
ดวยกลยุทธการ
บริหารจัดการ 

คอมพิวเตอรโดนไวรัสทํา
ใหไฟลงานเอกสารสําคัญ
ไดรับเสียหาย 

ใหมีการสแกนไวรัสเปน
ประจํา 

5         5 ผูใชเครื่อง 4 4

ไดมีการสแกนไวรัส
และคอยUpdate 
โปรแกรมแอนตี้
ไวรัสอยูเปนระยะ 
แตกระนั้นก็มีไวรัส
ตัวใหมๆ ออกมา
อยางตอเนื่อง 

2 2

ไดมีการสแกนไวรัส
และคอยUpdate 
โปรแกรมแอนตี้
ไวรัสอยูเปนระยะ 
แตกระนั้นก็มีไวรัส
ตัวใหมๆ  ออกมา
อยางตอเนื่อง 

  

บุคลากรในหนวยงานมี
จํานวนนอยทําใหภาระงาน
กับตําแหนงหนาที่ไม
สอดคลองกัน 

จัดหาบุคลากรเขามา
ปฏิบัติงานในสวนของงาน
ดําเนินโครงการงาน
ประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก 

2         3 ผูอํานวยการ 2 2

ไดมีการจาง
นักศึกษาปริญญา
ตรีมาชวยในการ
ปฏิบัติงานในสวน
ของงานดําเนิน
โครงการและงาน
ประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก  

1 1

ไดมีการจาง
นักศึกษาปริญญา
ตรีมาชวยในการ
ปฏิบัติงานในสวน
ของงานดําเนิน
โครงการและงาน
ประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 

คําสั่ง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


