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ด้านการจัดการเรียนการสอน





หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)



หลักสูตรร่วมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)



กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1.โครงการรับน้องขึ้นดอย 
2. โครงการ ICDI คริสต์มาส 2020
3. โครงการเตรียมความพร้อมผู้น าเชียร์ 
4. โครงการค่ายจิตอาสาทาสีเพือ่น้อง 
5. โครงการวันแข่งกีฬาส ีICDI 2563
6.โครงการอบรมการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าแก่นักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
7.กิจกรรมจุดประกายนักธุรกิจ (Spark Businessman) 
8.SEED-CMU E-sport Championship 2021
9.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น
10. โครงการสัมมนาและส่งต่องานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล
11.กิจกรรมอบรม Digital Business
12. กิจกรรมจิตอาสาสอนน้อง
13. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
14. กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  



กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
1. กิจกรรม Classmate 20:20
2. โครงการกิจกรรมบรรยายการเขียนเชิงวิชาการให้กับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเรือ่งการใช้ทรัพยากรส านักหอสมุดเพื่องานวิจัยเชิงวิชาการ  

(Workshop on Using Library Resources for Academic Research) 
4. โครงการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Digital Innovation and Financial Technology Conference 2021 ครั้งที่ 1 และ 2



ผลงานนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อาจารย์วรินทร วสุวัต นักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลThe Best Paper 
Presentation Award 2020 จากการเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ AU 

International ICESDE Conference 2020 

นางสาวชัญญาภา วันไชยธนวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ได้รับ
รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจ าปีการศึกษา 2564

กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 “ทีม Phikulthong” ได้เข้ารอบการแข่งขันการประกวด 
“Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ในรอบ 20 ทีมสุดท้าย 
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับบริษัทดิ เอสเคิร์ฟ จ ากัด 
ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบ Digital Content 
และเผยแพร่ผ่าน Digital Platform รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่หวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ



ด้านการจัดสรรทุนการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ด้านการจัดสรรทุนการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564



การจัดสถานที่สนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอน

ห้อง Studioห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Learning Space



การเตรียมความพร้อมเพื่อ
ก้าวสู่ Metaversity













จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
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จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และจ านวนการอ้างอิง
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จ านวนผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

96
92

125

161

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2561 2562 2563 2564

19

12
11

19

0

5

10

15

20

2561 2562 2563 2564

จ านวนการอ้างอิง (Citation Count)



งบประมาณด้านการวิจัย

ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนต่างๆ ได้แก่ ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทุนจากหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) และทุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งสิ้น 2,926,000บาท  
ดังนี้ 

876,000 บาท

250,000 บาท

1,800,000 บาท



งบประมาณด้านการบริการวิชาการ

ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 29,581,000 บาท ได้แก่ 

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน 29,131,400 บาท ได้แก่ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 
, โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล: U2T), โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 

• กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จ านวน 
450,000 บาท 21,600,000 บาท

450,000 บาท
400,000 บาท

7,131,400 บาท



จ านวนโครงการที่ให้ค าปรึกษา รับจ้างวิเคราะห์ วิจัย และท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานรัฐ และ/หรือภาคอุตสาหกรรม

ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอกในการให้ค าปรึกษา รับจ้างวิเคราะห์ วิจัย และท า
วิจัยร่วมต่างๆ จ านวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 18,826,650 
บาท ได้แก่ 

• โครงการพัฒนาการบ ารุงรักษาเชิงสภาพของอุปกรณ์และตัดตอนในระบบไฟฟ้า กฟภ. 
(PEA2) 

• โครงการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. พ.ศ. 2563 ประจ าปี 2563

• โครงการบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
• โครงการที่ปรึกษาโครงการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

นวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridor 
• โครงการการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท าแผนพัฒนาจงัหวัดสุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566 – 2570)

8,119,350 บาท

8,000,000 บาท

500,000 บาท

1,900,000 บาท
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ประเภท ต่ ากว่า

ปริญญา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า - 11 10 10 31

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว

1 10 9 10 30

ประเภท บริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 3 10 18

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว - 7 23

ประเภท ต่ ากว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ส านักงานวิทยาลัย 1 14 9 - 24

ส านักวิชานวัตกรรมดิจิทัล - - 4 16 20

ศูนย์อาเซียนศึกษา - 1 1 - 2

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
นานาชาติ

- 6 5 4 15

ด้านการบริหารจัดการอัตราก าลังและบุคลากร

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสายงาน

จ าแนกตามหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีบุคลากรจ านวน  61 คน  จ าแนกตามหน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษาและกลุ่มสายงาน ดังนี้



โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การพัฒนารายบุคคลได้อย่างเหมาะสม

1. โครงการการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 หัวข้อ OKRs, SDG
1.2 หัวข้อ "เคล็ด (ไม่)ลับ การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน
1.3 หัวข้อ CMU HR Portal "มช. เปลี่ยนระบบ HR จาก MIS เป็น HR Portal แล้วนะ รู้ยัง?"
1.4 หัวข้อ Easy Design by CANVA
1.5 หัวข้อ CMU e-Document "ลด ละ เลิก การใช้กระดาษ ส่งต่อเอกสารด้วยระบบ CMU e-Document กัน"
1.6 หัวข้อ ICDI Office Digitalization Ep.1

2. โครงการพัฒนากระบวนการท างาน 
หัวข้อ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement)”

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
5. โครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการท าวิจัยสถาบันที่ถูกต้อง
6. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้

6.1 กิจกรรม ICDI ร่วมใจป้องกันตนเองห่างไกลจาก “โควิด-19”
6.2 กิจกรรม Happy Family & Heart & Society & Relax  "โครงการกินข้าวด้วยกัน"
6.3 กิจกรรม Happy Relax & Brain & Family & Money "ปลูกผักเพราะเรารักกัน"
6.4 กิจกรรม Happy Society & Heart "Big Cleaning Day"



ผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
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รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้-วิทยาลัย
(อุดหนุนจาก มช.) 

งบเงินรายได้-ศูนยอ์าเซียน
(อุดหนุนจาก มช.) 

งบเงินรายได้ส่วนงาน



รายงานผลการตรวจสอบ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

ระดับความเสี่ยง ประเด็น ระดับความเสี่ยง ประเด็น

1. ติดตามผลการตรวจสอบ
ต่ า

1 ประเด็น สุ่มส ารวจครุภัณฑ์ช ารุด 40 รายการ สรุปผล วิทยาลัยได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยแล้ว

ต่ า 
1 ประเด็น

ยังมีบางรายการที่เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างแสดง
รายละเอียดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
สรุปผล เจ้าหน้าที่รับทราบและจะระมัดระวังการ
ด าเนินงานด้านเอกสาร

2. ตรวจสอบด้านการด าเนินงาน - -
ปานกลาง 
1 ประเด็น

การสุ่มส ารวจครุภัณฑ์ 60 รายการ พบว่า ไม่พบครุภัณฑ์ 1
รายการ คือเครื่องบันทึกเสียง 
สรุปผล พบครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้วในสภาพช ารุดไม่
สามารถใช้งานได้รอตัดจ าหน่าย

3. ตรวจสอบด้านผลการ
ด าเนินงาน

ปานกลาง 
3 ประเด็น

1. มีการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินซ้ าซ้อน สรุปผล วิทยาลัยฯ 
ได้น าส่งเงินเบิกเกินคืนเงินรายได้มหาวิทยาลัยเรียบร้อย จ านวน 
9,250 บาท       

2. การด าเนินงานด้านงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2562 วงเงิน 3.6 ล้าน เบิกจ่าย 2.5 ล้าน คิดเป็น
74.67 % สรุปผล การบริหารจัดการงบประมาณโดยภาพรวม
ไม่เป็นไปตามวัคถุประสงค์และแผนารด าเนินงานของโครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการแล้ว

3. เอกสารประกองการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายละเอียดไม่สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน / ไม่
สมบูรณ์ /ขาดรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ สรุปผล วิทยาลัยฯ 
ได้จัดท าคู่มือการเบิกจ่าย และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
เบิกจ่ายเอกสารให้กับบุคลากร 

- -



รายงานผลการตรวจสอบ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

ระดับความเสี่ยง ประเด็น ระดับความเสี่ยง ประเด็น

3. ตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน ต่ า 
1 ประเด็น

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ 
90,000 บาท  โดยสรุปผลการด าเนิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
สรุปผล ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากวันที่จัด
กิจกรรมเป็นวันพุธ มหาวิทยาลัยเสนอแนะให้วิทยาลัยจัดตั้งสโมสร
นักศึกษา

ต่ า 
2 ประเด็น

1. โครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิทยาลัยฯ 
เบิกจ่าย 68.95% เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของ covid-19 ท าให้
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เบิกจ่าย 47.44% เนื่องจากอาจารย์บางส่วนเพิ่งผ่านการทดลองงาน/อยู่
ระหว่างทดรองงาน และยุทธศาสตร์ที่ 8 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เนื่องจากบุคลากรอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้วยการอบรมผลักดันให้ท า
วิจัยสถาบัน                        

2. สอบทานกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา พบว่า ได้ยืมเงินทดรองจ่ายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น าไปจ่ายให้นักศึกษาที่ส านักทะเบียน สรุปผล ใน
ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยฯ ได้ปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา เบิกผ่านงานกองคลังมหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการจ่ายเงิน
ให้

4. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ

ปานกลาง 
1 ประเด็น

เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างแสดงรายละเอียดไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง สรุปผล วิทยาลัยฯ จะปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ส. 2562

ปานกลาง 
1 ประเด็น

1. กรณียืมเงินทดรองจ่ายให้ส่ังจ่ายเช็คให้กับผู้ยืมเงิน                               
2. หลักฐานการเบิกจ่ายบางรายการไม่ได้ประทับตรา จ่ายเงินแล้ว                        
3. หลักฐานการเบิกจ่ายบางรายการ ระบุ สาระส าคัญไม่ครบ 5 องค์ประกอง          
4. หลักฐานการเบิกจ่ายภาษาต่างประเทศไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยตามรายการที่

ระเบียบก าหนด                                    
5. กรณีเดินทางต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนก่อน1 วันเดินทาง                 
6. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการวันที่ในเอกสารไม่สอดคล้องกัน 
สรุปผล วิทยาลัยฯ จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายใน



ผลการด าเนินงานด้าน EdPEx

1. การรับการตรวจประเมินคุณภาพองคก์รด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ICB1313 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ 
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
(1) ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์     ประธานกรรมการ
(2) รศ.ดร.สิริวดี ชมเดช คณะวิทยาศาสตร์          กรรมการ
(3) ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย คณะบริหารธุรกิจ       กรรมการ
(4) ผศ.ดร.น้ าผึง้ อินทะเนตร คณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 

2. การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
วิทยาลัยฯได้จัดส่งเอกสารเพื่อสมัครรับการประเมินภายใต้โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9
โดยมีก าหนดส่ง 4 หมวด ได้แก่ 1) โครงร่างองค์กร 2) ผลลัพธ์ 3) หมวด 2.2 กลยุทธ์ และ 4) 
หมวด 6.1 ระบบปฏิบัติการ โดยได้รับข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดี (รศ.ดร.ภญ.อุษณีย์ 
ค าประกอบ) โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กรเปน็ผู้รวบรวมเอกสารส่งไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 



แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565



ประเด็นความเสี่ยง: การเตรียมก าลังคนและการปฏิบัติการไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุม
1. ทวนสอบการก าหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทุกไตรมาสและวิเคราะห์ Gap 
Analysis
ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมถึงพิจารณา
ปรับแผนปฏิบัติประจ าปี เมื่อสภาวการณ์ภายในหรือภายนอก
เปลี่ยนไป

2. ระบบการบริหารจัดการองค์กร
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีเกิดความคล่องตัวที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
การทบทวนกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน
3. ระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
การทบทวนอัตราก าลัง
การก าหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, 
Functional Competency) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ การ
ท างาน
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร/
ต าแหน่งที่สูงขึ้น
การส่งเสริมให้บคุลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
การวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงาน เพื่อการรักษาทรัพยากรบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน

1. อัตราก าลังไม่เพียงพอ
2. ขาดทักษะ/สมรรถนะที่จ าเป็น
3. Individual Dev Plan
4. Succession Plan
5. แรงจูงจูงใจ
6. แผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

ปัจจัยภายนอก
1. Disruptive Tech
2. รูปแบบการท างาน
3. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ

ด้านยุทธศาสตร์

หลังใช้มาตรการควบคุม

ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 ผลการบรรลุแผนกลยุทธ์ มากกว่า
ร้อยละ 80

ผลการบรรลุแผนกลยุทธ์ มากกว่า
ร้อยละ 70

2 บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
70-79%

บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
60-69%



ประเด็นความเสี่ยง: การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
มาตรการควบคุม

1. การเพิ่มประสิทธิภาพตามภารกิจหลัก

การพัฒนา Distance Learning Platform ที่เอื้อต่อการบูร
ณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการสอบ Online
Virtual Visiting Professor 
การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในการจัดการเรียน
การสอน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่บ้าน

จัดท าระบบการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
จัดท าระบบรายงานตัวและระบบติดตามตัว

3. การรองรับด้านสุขอนามัยของบุคลากรและผู้รับบริการ

มาตรการ/คู่มือรองรับด้านสุขอนามัยของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ ฆ่าเชื้อ อบโอโซนให้พร้อมใช้งาน

4. จัดท าแผน Academic Continuity Plan (ACP) 

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน

1. การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ New Normal
ปัจจัยภายนอก

1. การระบาดยังคงเกิดขึ้น

ด้านการปฏิบัติงาน

หลังใช้มาตรการควบคุม

ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 รายได้ค่าธรรมเนียม/วิจัย/บริการ
วิชาการ (เพิ่มขึ้น 1-5%)

น้อยกว่าเป้าหมาย 6-10%

2 นศ.ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
ไม่เกินร้อยละ 5 ของนักศึกษา

ไม่เกินร้อยละ 10 ของนักศึกษา

3 มีนศ.ลทบ.หลักสูตรร่วม
อย่างน้อย 1-3 คน

ไม่มีนศ.ลทบ.หลักสูตรร่วม
ใน 1 ปี



ประเด็นความเสี่ยง: ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการควบคุม

1. จัดท าระบบส ารองข้อมูล ติดต้ังระบบเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน

2. บูรณาการข้อมูล Single Data Base 

3. จัดท าแผน Academic Continuity Plan (ACP)

4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความช านาญในการจัดการ
ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล

5. ส ารองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลหรือจัดหา
อุปกรณ์ทดแทนเพื่อท างานทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. โครงสร้างพื้นฐานไม่ร้องรับ ตอบสนองต่อความ
ต้องการ

2. Silo 

3. การบริหารจัดการข้อมูล

4. การบ ารุงรักษา

5. บุคลากร

ปัจจัยภายนอก
1. กฎหมาย

2. ภัยพิบัติ

3. กระแสไฟฟ้า

ด้านการปฏิบัติงาน

หลังใช้มาตรการควบคุม
ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 จ านวนครั้งการเกิด Downtime 
ของระบบ ICT 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี  
และระยะเวลาในการกู้คืน ไม่เกิน 
30 นาที 

จ านวนครั้งการเกิด Downtime ของ
ระบบ ICT 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน  
และระยะเวลาในการกู้คืน ไม่เกิน 30 
นาที



ประเด็นความเสี่ยง: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)
มาตรการควบคุม

1. จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย

2. จัดท าแผนรองรับ ACP

3. ใช้อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคาม 
รวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในภาพที่ใช้งานได้

4. สร้างความตระหนักรู้ภัย Cyber

5. ทดสอบระบบความปลอดภัย

6. ทดสอบการหลอกลวงด้วยภัยไซเบอร์ เพื่อติดตามตรวจสอบ
องค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแนวทางในการให้ความรู้และ
ป้องกันการเกิดเหตุละเมิด 

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. การป้องกันและรักษาความปลอดภัย

2. ผู้ใช้งาน

3. ระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล

4. นโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล

ปัจจัยภายนอก
1. การโจรกรรม/ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัส 
การโจมตีในรูปแบบต่างๆ 

ด้านการปฏิบัติงาน

หลังใช้มาตรการควบคุม
ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 ระบบเทคโนโลยีภายใน ไม่สามารถ
ใช้งานได้เป็นการชั่วคราว ไม่
สามารถเข้าใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน

ระบบเทคโนโลยีภายใน ไม่สามารถ
ใช้งานได้เป็นการชั่วคราว ไม่สามารถ
เข้าใช้งานได้เกิน 3 วัน



ประเด็นความเสี่ยง: ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสด
มาตรการควบคุม

- แสวงหารายได้ผ่านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ

- ประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้

- สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

- มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ

- ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมที่ไม่คุ้มทุน

- ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสม

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. แผนการลงทุนใหม่

2. การควบคุมภายจ่าย

ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายเศรษฐกิจ

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. สภาวะเศรษฐกิจ

4. ค่านิยมของผู้บริโภค

ด้านการเงิน

หลังใช้มาตรการควบคุม
ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 รายได้มากกว่ารายจ่าย
10 ล้านบาท

รายได้มากกว่ารายจ่าย
8 ล้านบาท



ประเด็นความเสี่ยง: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่
มาตรการควบคุม

1. การอบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
ผิดพลาดบ่อย โดยเฉพาะด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการ
เบิกค่าตอบแทน และด้านการใช้รถราชการ

2. การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการ
ประเมินอย่างสม่ าเสมอ

3. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน

4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน

1. บุคลากร
2. การใช้อ านาจภายใน
3. การเลือกปฏิบัติ

ปัจจัยภายนอก
1. การถูกยกเลิก หรือแก้ไขกฎระเบียบ 

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หลังใชม้าตรการควบคุม
ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 ตรวจไม่พบการเรียกรับสิ่งของเพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน

-

2 ตรวจไม่พบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจากส านักงานการ
ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับสูงมาก

ตรวจพบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจากส านักงานการ
ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับสูง
มาก แต่ชี้แจงได้

3 ไม่มีการสอบสวนในความผิดการ
ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือ
การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) 
และไม่พบความผิด

มีการสอบสวนในความผิดการ
ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/
หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัย
ร้ายแรง) แต่ไม่พบความผิด



ประเด็นความเสี่ยง:ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
มาตรการควบคุม

1. ติดตามมาตรการ-กฎระเบียบ-ข้อบังคับ และจัดอบรมเพื่อท า
ความเข้าใจ/ให้ความรู้ และส่ือสารให้ทราบ

2. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม

3. ก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน ภาคทัณฑ์ การ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย)

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. ความรู้ / ความไม่รู้ ของผู้ท าผลงาน

ปัจจัยภายนอก
1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หลังใช้มาตรการควบคุม
ก่อนใช้มาตรการควบคุม

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 จ านวนการถูกร้องเรียนด้านการ
ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 1-3 
ครั้ง/ปี

ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิด
จริยธรรมทางวิชาการ



ประเด็นความเสี่ยง: ภาพลักษณ์วิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชือ่ถือ
มาตรการควบคุม

- จัดท าแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

- จัดท าข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที

- มีระบบรับฟังเสียงผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
1. ความรู้ / ไม่รู้ ของบุคลากร

ปัจจัยภายนอก
1. สถานการณ์อ่อนไหว 

2. การใช้ Social Media อย่างไม่เหมาะสม

ด้านชื่อเสียง

KRI Risk Appetite
(ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

Risk Tolerance
(ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)

1 มีการร้องเรียนด้านการกระท าผิด
วินัย/การใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย 1-3 
ครั้ง/ปี และบุคลากรวิทยาลัยถูก
ตักเตือนด้วยวาจา
ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียง สามารถชี้แจง
สังคมได้

มีการร้องเรียนด้านการกระท าผิด
วินัย/การใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย 4-6 
ครั้ง/ปี และบุคลากรวิทยาลัยถูก
ตักเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
เสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับบุคลากร
วิทยาลัยนานาชาติ

หลังใชม้าตรการควบคุม
ก่อนใชม้าตรการควบคุม


