แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ค

คำนำ
วิท ยาลั ยการจัดการอุตสาหกรรมบริก าร มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนัก ถึง
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งระเบี ย บตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐรวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงาน
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังว่าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นันทา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป ฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ห น่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัย ฯ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การ
บริห ารจัด การ ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่ อการกำกั บ ติด ตามผลลัพ ธ์ต ามพั นธกิจ กลุ่ ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปั จจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้ง
เกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนิ นการ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่า งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม นั้น
จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มกี ารจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุ นันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุท ธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้
เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับ
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดำเนิ น งานจะบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได้ ป รั บ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลั กการของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน
วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission)
จำนวน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

จ

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความ
เสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความ
เสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัด การความเสี่ ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 5
ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ (ปี 2565)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
2.4 โรคระบาด
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน พร้อ มทั้ งจั ด ทำแผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายในวิท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่
ควบคุมภายใน ดังนี้
งาน

วัตถุประสงค์

1.กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน
1.1 งานบริการวิชาการ แก่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการ
ชุมชนและท้องถิน่
ของชุมชนและท้องถิ่น
1.2 งานบริการศูนย์เรียนรูส้ ู่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรูเ้ ป็นที่รจู้ ักของสังคม
ชุมชน
2.กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 2 งาน
2.1 งานพัฒนานักวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั ตามมาตรฐานที่กำหนด
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
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3.กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน
3.1งานทำนุบำรุงศิลปะและ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญ
วัฒนธรรม
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดำเนินงาน (O)
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน
4.1 งานพัฒนา/ปรับปรุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร
คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ดา้ น การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
4.2 งานรับนักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
4.3 งานจัดทำแผนการเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
ตลอดหลักสูตร
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า
ด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ดา้ น การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
4.4 งานจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน
5.1 งานพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน
6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซือ้
วัตถุประสงค์
จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา – เพื่อให้การจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
เงินนอกงบประมาณ
และตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ดา้ น การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)

8

9

5

4

8

9

4

ช

6.2 งานควบคุมพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
6.3 งานจำหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสือ่ มสภาพ
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
7. กระบวนการการเงิน จำนวน 1 งาน
7.1 งานเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วัตถุประสงค์ดา้ น
- การรายงานทางการเงิน (F)
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(C)
8.กระบวนการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
8.1 งานจัดทำข่าว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้องและ
ประชาสัมพันธ์
รวดเร็ว
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน
9.1 งานออกเลขรับ – ส่ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารถูกต้อง
เอกสารในระบบ E-Office
รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณและสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
9.2 งานร่าง / พิมพ์ หนังสือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ หนังสือราชการถูกต้อง
ราชการ / คำสัง่
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
บรรณ
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
9.3 งานจัดเก็บเอกสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ แยก
เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้งา่ ย
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
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10.กระบวนการจัดประชุม จำนวน 1 งาน
10.1 งานจัดประชุม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
(คณะกรรมการประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง การจัดประชุม
หน่วยงาน)
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน
11.1 งานสรรหาบุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
11.2 งานพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสมวัตถุประสงค์
ด้าน การดำเนินงาน (O)
11.3งานประเมินผลการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัตงิ านเป็นธรรม
ปฏิบัติราชการ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
12 กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1 งาน
12.1 งานจัดทำคำขอตั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
หน่วยงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี จำนวน 1 งาน
13.1 งานจัดทำแผน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ หน่วยงานที่เหมาะสม
การประจำปี
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
14. กระบวนการติดตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 งาน
14.1รายงานผลการใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณและผลการ
และผลการดำเนินงานมีความถูกต้อง
ดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน
15.1 งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ดา้ น
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การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
16. กระบวนถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
16.1 งานติดตามและ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
ราชการ
เป้าหมายที่กำหนด
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.2 พันธกิจ (Mission)
1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.4 เสาหลัก (Pillar)
1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.3 ผลการดำเนินงานของปีทีผ่ ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผูส้ ำเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.3.8 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3.9 ข้อมูลงบประมาณ
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สารบัญ
หน้า
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ
ภาคผนวก 2 ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ภาคผนวก 3 ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02)
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20
21
22
26
31
34

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่ จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่ น การกระจายอำนาจตัดสิ นใจ การ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับ ผิดชอบต่อผลของงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองตามความต้ อ งการของประชาชน ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องส่ ว น
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิ ธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้
มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึ งพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด
สอดคล้องระเบียบตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
(ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ง ผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
จากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ให้รวมศาสตร์ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกันมาจัดการสอนในคณะเดียวกัน
เพื่อผลักดันให้ศาสตร์นั้นได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงเป็นจุดแข็ งที่จะพัฒนาสาขาสู่ความเป็นเอตทัคคะของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้วางแนวทางการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามทิศทางและ
จุดเน้นของประเทศให้มีศักยภาพที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่ตอบสนองการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ เป็นการสร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้มีชื่ อเสียง
อย่ างยั่ งยืน รวมถึ งการขยายเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนตามจุดเน้นมหาวิท ยาลัยใน
ลักษณะจตุรภาค
ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทามีผลงานที่เป็นแม่แบบด้านงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ มีการจัดการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย
มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเอตทัคคะด้านวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค New Normal ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัย
จึงได้จั้ด ตั้ง “วิท ยาลั ย การจัด การอุตสาหกรรมบริก าร” เป็นการรวมกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรรม
บริ ก าร (Hospitality Industry) โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ า นการบริ ห ารและด้ า น
สังคมศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ในด้านวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสายงานบริการ มี
การบูรณาการการฝึกประสบการณ์ โดยนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงสอดรับกับระบบการจัดการ
ทางอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของหลัก สูตรที่เป็นสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) และกำหนดเป้าหมายผลผลิตที่ชัดเจนเพื่อสนองตอบให้ทันต่อความต้องการขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของ
ผูป้ ระกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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โครงสร้างวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม (Smart Archetype College of the Society)
1.2.2 พันธกิจ (Mission)
ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To educate people,
conduct research, provide academic services to communities and to promote, conserve art and cultures)
1) ให้การศึกษา: เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเอตทัคคะ
Educating: To produce graduates focusing on the practical applications of the body of
knowledge for Niche Guru
2) วิจัย : โดยมุ่งมั่นศึก ษาวิจัย ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง
Research: to conduct research in various fields in support of the Niche Guru. The outcomes of
research are utilities in beneficial ways and correspond with the society and community for sustainable
peace and growth.
3) บริการวิชาการ: เพื่อการนำผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ไปใช้ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น
Academic services: To provide academic services to the community answering questions or
guiding the society in cooperation with the community and local organizations.
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม: เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่
ยกย่องและชื่นชมในระดับสากล
Preservation of art and culture: To promote and support Thai arts and culture which are well
known and admired throughout the world.
1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce gradates with front row quality)
2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม (Provide academic services and
transfer technology to communities and international society)
3) อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงครักษา สืบสาน ความ
เป็นไทย (Conserve and develop services provision as the center for arts and culture service center and
sustain the Thainess )
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, create innovation and develop
Knowledge for society)
5)เป็นวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ
modern management system for versatility with concentration on network participation)

1.2.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.2.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส(Virtues and Thai
etiquette practices and seniority recognition)
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติ สาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะหรือมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรูค้ วามชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผูอ้ ื่น มุ่งทำความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
นิยามคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความ
เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้ ้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย
สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผูร้ ับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
วิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนี้
C (Creativity) & W (Wisdom) : ความคิดสร้างสรรค์และปัญญา
H (Helpful) & H (Happiness) : ช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่กัน และความผาสุก
M (Motivation) & I (Integration) & P (Professionalism) : แรงบันดาลใจ บูรณาการ มืออาชีพ
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHM WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ
ดำเนิ น การของวิท ยาลั ย และการดำเนิ น ชีวิ ต ของคนในวิท ยาลั ย ซึ่งประเด็ น คุ ณ ค่ าที่ วิท ยาลั ย การจั ด การ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญ ยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิต
ของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
เป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรัก ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล มี แรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒ นธรรมที่ทุก คน
ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูค้ ู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์น้ี
1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569)
มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4.) จัด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ านการเรีย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งอุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
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2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.) พั ฒ นาสาขาวิชาทุ ก ๆ สาขาวิชาไปสู่ค วามเป็ นเอตทั ค คะเพื่ อเพิ่ มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บั ณ ฑิต เพื่อการมีส่ วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3.) ยกระดั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย โดยการมี เ ครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ ี่มีความรูล้ ึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์
ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ ระดับปริญ ญาตรีถึงปริญ ญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย
และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2.) สร้างเครือข่ายกับ องค์ กรภาครัฐและเอกชนในการให้บ ริ การวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญ หาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพือ่ สร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
3.) สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร
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จัดการมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่า งต่อเนื่อง เพื่อ
กำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15
ปี เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดัง

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model
มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียด
ดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
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ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH”

1.2.10 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and
enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for better and
sustainable quality of life, economy and society)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the
network cooperation and elevate the recognition to the international level)
ตารางที่ (3.4) แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
ยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น

ตัวชี้วัด

แผนงาน/

โครงการ/

กลยุทธ์

กิจกรรม

8

33

29

33

9

22

17

19

7

9

8

8

มืออาชีพ
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ
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จำนวน
ยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

รวมทั้งสิ้น

24

13

ตัวชี้วัด
64

แผนงาน/

โครงการ/

กลยุทธ์

กิจกรรม

54

60

1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีท่ีผ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
คณิตศาสตร์ศกึ ษา
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจทิ ัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2562
2564
2565
3
3
6












1
1
1



1

4
4
8

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา

จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา
2561
2562
2564

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

121
691
71
89
-

71
543
64
75
-

53
412
43
76
-

527
659
15

732
667
16

1.054
693
6

รวมทั้งสิ้น

2,173

2,167

2,337
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1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษา/
ปีการศึกษา
2561
2562
2564

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และ
บริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวมทั้งสิ้น

15
75
12
-

19
95
13
-

24
142
30
29
1

-

-

261

-

-

138
-

102

127

625

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
การมีงานทำ/ปีการศึกษา
2561
2562
2564

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรภาษาไทย

91.48
89.48
91.56
92.99

89.43
93.36
96.79
93.59

82.76
78.99
87.50
61.43

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

-

-

69.07
78.52
-

รวม

91.37

93.29

76.37
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1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย/ปีการศึกษา
2562
2564
2565

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวมทั้งสิ้น

4
7
3
3
7

4
5
3
3
5

3
3
8
3
10

-

-

7
4
4

24

20

42

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิท ยาลั ย การจัด การอุ ตสาหกรรมบริก าร ได้ส ำรวจผลงานบริก ารวิชาการของอาจารย์ ปี
การศึกษา 2565 พบว่า มีงานบริการวิชาการทั้งสิ้น 2 โครงการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งสิน้ 1 โครงการ ดังแสดงข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปีการศึกษา 2562 -2565
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น
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จำนวนโครงการบริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม /ปีการศึกษา
2562
2564
2565
1
1
2

2
1
3

2
1
3

1.3.7 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ฝ่าย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายคลังและพัสดุ
วิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตรี โท เอก รวม
5
1
6
3
3
3
3
2
2
2
1
3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตรี โท เอก รวม
5
1
6
3
3
3
3
1
1
1
1
2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตรี โท เอก รวม
5
1
1
7
4
4
3
3
2
2
1
1
2

2

-

-

2

2

-

-

2

3

-

-

3

17

2

-

19

15

2

-

17

18

2

-
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สายวิชาการ

สาขาวิชา

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
อ. ผศ. รศ. รวม

5

2

-

7

5

1

-

6

5

1

1

7

5

-

-

5

5

-

-

5

9

1

-

10

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

13

-

-

13

9

1

-

10

4

-

-

4

4

3

2

9

4

3

2

9

4

3

2

9

17

1

-

18

17

1

-

18

17

1

-

18

7

1

-

8

7

1

-

8

7

1

-

8

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่าง
ประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
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การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ

รวมทั้งสิ้น

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

42

7

2

51

42

6

2

50

46

7

3

56

1.3.8 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีก ารศึก ษา 2564 วิท ยาลั ย การจัด การอุตสาหกรรมบริก าร ได้ด ำเนิน การตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด
ดังนี้
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1.3.9 ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

2564

2565

งบบุคลากร

33,594,060

31,587,800

26,896,160

-งบประมาณเงินรายได้

33,594,060

31,587,800

26,896,160

-

0

0

งบดำเนินงาน

14,960,470

8,221,900

6,297,840

-งบประมาณเงินรายได้

14,960,470

8,221,900

6,297,840

-

0

0

งบลงทุน

131,500

1,805,900

8,000,000

-งบประมาณเงินรายได้

131,500

166,900

0

-งบประมาณแผ่นดิน

-

1,649,000

8,000,000

งบเงินอุดหนุน

-

0

252,000

-งบประมาณเงินรายได้

-

0

0

5,040,000

10,800,000

252,000

งบรายจ่ายอื่น

-

0

0

-งบประมาณเงินรายได้

-

0

0

-งบประมาณแผ่นดิน

-

0

0

รวมงบประมาณ วิทยาลัยนานาชาติ

53,726,030

52,415,600

41,446,000

-งบประมาณเงินรายได้

48,686,030

39,976,600

33,194,000

-งบประมาณแผ่นดิน

5,040,000

12,439,000

8,252,000

-งบประมาณแผ่นดิน

-งบประมาณแผ่นดิน

-งบประมาณแผ่นดิน
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่ อ ให้วิท ยาลั ย การจั ด การอุต สาหกรรมบริก าร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทามี ระบบและการ
ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนิ นการอย่างเหมาะสม
สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่ อให้ก ารดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ จึ งได้ ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ตั ว ชี้วั ด
ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงาน 1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น ความ
สามารถหาวิธีการจัดการกับความ เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ ง ระดั บ ค วาม เสี่ ย งเที ย บ กั บ
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
ประเด็ น ความเสี่ ย งทั้ ง หมดที่

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

ร้อยละ 100

พิ จ ารณ าจากความเสี่ ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น
ต่อปี

ร้อยละ 100

พิจารณาจากจำนวนของงานที่
ดำเนินการควบคุมภายในตาม
งานมาตรฐานที่ ม หาวิท ยาลั ย
กำหนด

กำหนดขึน้ ต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อ ให้เกิด ความมั่ น ใจว่ าการ 2.1 ร้ อ ยละของงานที่ มี ก าร
ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม ดำเนิ น การตามจุ ด ควบคุ ม ที่
วัตถุประสงค์ท่วี างไว้
กำหนด
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่ อ การบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน ของวิท ยาลัย การจั ด การอุ ต สาหกรรมบริก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้
กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี
1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์/ผลผลิต
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
1

แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริห ารความ 1 ก.ย. 2564
คณบดี,
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ประจำปี
นักวิเคราะห์
งบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายและ
แผน

2

จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ก.ย-8
ต.ค 2564

3

เส น อ แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ
จั ด ส่ ง แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
ได้ รั บ ค วาม เห็ น ช อ บ ให้ กั บ ก อ ง
นโยบายและแผน

12 ต.ค.
2564

4
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13 ต.ค.
2564

คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
คณบดี, รอง (ร่าง) แผนบริหารความ
คณบดี,
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
หัวหน้า
พ.ศ. 2565
สำนักงาน,
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
นักวิเคราะห์ แผนบริหารความเสี่ยง
นโยบายและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
แผน
2565 ที่ผ่านความเห็นชอบ

นักวิเคราะห์ จัดส่งแผนบริหารความ
นโยบายและ เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
แผน
พ.ศ. 2565 ให้กับกอง
นโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ
กิจกรรม
5
เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์/ผลผลิต
13 ต.ค.
นักวิเคราะห์ ประชาคมได้รับรู้แผน
2564
นโยบายและ บริหารความเสีย่ ง
แผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
6
ดำเนินการตามแผนบริหารความ
ต.ค. 64- นักวิเคราะห์ ผลการดำเนินการตามแผน
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ก.ย.65
นโยบายและ บริหารความเสี่ยง
2565
แผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
7
ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามแผน
รองคณบดี, ความก้าวหน้าของการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ป ร ะ จ ำ ปี
หัวหน้า
ดำเนินการตามแผนบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กับฝ่ายต่าง
สำนักงาน, ความเสี่ยง ประจำปี
ๆ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- รอบ 6 เดือน
มี.ค. 65
- รอบ 12 เดือน
ก.ย. 65
8

9

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ป ร ะ จ ำ ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ .2 5 6 5 ต่ อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานเพื่ อ
ทราบ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ กั บ กอง
นโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

นักวิเคราะห์ ผูบ้ ริหารรับทราบรายงาน
นโยบายและ ผลการดำเนินงานตามแผน
แผน
บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
มี.ค.65
ก.ย. 65

มี.ค.65
ก.ย.65
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นักวิเคราะห์ จัดส่งรายงานผลการ
นโยบายและ ดำเนินงานตามแผนบริหาร
แผน
ความเสีย่ ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ
กิจกรรม
10
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12
เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
11
นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

12

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนิ น งาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ . 2565 ใ ห้
ประชาคมทราบ

วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์/ผลผลิต
ก.ย.65
นักวิเคราะห์ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและ บริหารหน่วยงานหรือ
แผน
ผูบ้ ริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน

ก.ย.65

ก.ย.65

นักวิเคราะห์ (ร่าง) แผนบริหารความ
นโยบายและ เสีย่ ง ประจำปีงบประมาณ
แผน
พ.ศ. 2566
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
ประชาคมรับทราบรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

2) ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลา
พ.ค. 64

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน

พ.ค. 64

3. จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

เม.ย. 64

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ก.ค. 64
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ผลผลิต/ผลลัพธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุ ม ภายใน ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
แน วท างก ารควบ คุม ภ ายใน ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบ

กิจกรรม
5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวกเข้าในเล่ม
แผนบริหารความเสีย่ ง)
6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานให้ผเู้ กี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา
ก.ย. 64

ผลผลิต/ผลลัพธ์
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ต.ค. 64

หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ผลการดำเนิ น งานตามแผนการควบคุ ม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. 64

8. ประเมินผลการควบคุมภายใน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

ก.พ. 65

9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ต่อคณะกรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ
10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน

ก.พ. 65

ก.ย. 65

ก.พ. 65

ให้กองนโยบายและแผน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
11. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12
เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
12. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุม
ภายในในปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566)
13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
ประชาคมทราบ

ก.ย. 65
ก.ย. 65

มิ.ย. 65

ก.ย. 65
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ผลความก้ า วหน้ า ของการดำเนิ น งานตาม
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 และ 12 เดือน
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง ผลประเมิ น การควบคุ ม
ภายใน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด
มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ
ควบคุ ม ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 (รอบ 12 เดื อ น) ของคณะกรรมการ
บริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่วยงาน
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ประชาคมรั บ ทราบผลการดำเนิ น งานตาม
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2.4 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามแผนการบริห ารความเสี่ ย ง วิ ท ยาลั ย การจัด การอุ ต สาหกรรมบริก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ปรับประยุก ต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ ยง
ตามหลั ก การของคณ ะกรรมการร่ ว มของสถาบั นวิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO: Committee of Sponsoring
Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหา
และอุ ป สรรคของการดำเนิ น การตามโครงการ ซึ่ ง สั ญ ญาณบ่ ง ชี้อั น จะนำไปสู่ ค วามเสี่ ย งที่ โครงการไม่ ป ระสบ
ความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม
เนื่ อ งจ า ก ก า รเป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งส ถ าน ก าร ณ์ เห ตุ ก า ร ณ์ ภ าย น อ ก ส่ งผ ล ต่ อ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ก ำ ห น ด ไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ
กับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่ องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
3. ความเสี่ ย งด้า นทรั พ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารสถานที่ )
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้ านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิ ท ยาลั ยฯ จะพิ จ ารณ าปั จ จั ย เสี่ ย งจากด้ า นต่ า งๆ แล้ ว จะต้ อ งนำแนวคิ ด เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสีย่ งการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การประเมิ น ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด และผลกระทบของความเสี่ ย งโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง
สามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์
ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท
ความเสี่ย งซึ่งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายในของมหาวิท ยาลั ยได้ กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง

27

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก
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2.3 การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง เป็ น การนำความเสี่ ย งและปั จ จั ย เสี่ ย ง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสีย่ งที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อ ย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจั ดสรรทรัพ ยากรได้อย่างถูกต้อ งภายใต้
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดำเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลำดับความเสี่ย ง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญ ให้
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับ ของความเสี่ยงที่เกิด จากความสั ม พั น ธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย งและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x
ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่ง
พืน้ ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
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Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุม้ ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสีย่ งทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง
หลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับ ได้ภายใต้การ
ควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ซึ่ งไม่ ต้ อ งดำเนิ น การใดๆ เช่ น กรณี ที่ มีค วามเสี่ย งในระดั บ ไม่ รุน แรงและไม่ คุ้ ม ค่ าที่ จ ะ
ดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ
การทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ
กิจ กรรมที่ก่ อ ให้ เกิด ความเสี่ย งนั้น การเปลี่ย นแปลงวั ต ถุป ระสงค์ในการดำเนิน งาน การลดขนาดของงานที่จ ะ
ดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่ นได้ เช่น การทำประกันภั ย /ประกันทรัพ ย์สิน กับ บริษัท ประกัน การจ้างบุ คคล ภายนอกหรือการจ้างบริษั ท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
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เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม
หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่
เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพีย งพอเหมาะสมมีป ระสิท ธิภาพประสิ ท ธิผล และมีการปฏิบั ติจ ริง
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

1.ด้านกลยุทธ์
1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับ
ที่กำหนดไว้

โอกาส

ผลกระ
ทบ

4

5

คะแนน
ระดับความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง

20

สูงมาก

แนว
ทางการ
ตอบสนอง

ลดความ
เสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1. แต่งตั้ง
ต.ค. 64 –
คณะกรรมการจัดทำ ก.ย. 65
แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อ
ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ และตรง
กลุ่มเป้าหมาย และ
เน้นการประชาสัมพันธ์
ให้กับนักศึกษาในต่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น

ผู้กำกับดูแล/
ผูร้ ับผิดชอบ

ผศ.ฉันทัช
วรรณถนอม
,นางสาวหนึ่ง
ฤทัย ใจนิ่ม

2. พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการ
สอนให้มคี วามน่าสนใจ
และเน้นผูเ้ รียนเป็น
สำคัญเน้นการปฏิบัติ
มากขึ้นและตรงกับ
ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ
3. พัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกในการ
เรียนการสอน ที่เอีอ้
ต่อการเรียนรู้ เช่น
การบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนออนไลน์
(New normal)
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สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม
งาน/วัตถุประสงค์

2.ด้านการปฏิบัติงาน
2.1 โรคระบาด

ความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระ
ทบ

4

4

คะแนน
ระดับความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง

16

สูง
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แนว
ทางการ
ตอบสนอง

ลดความ
เสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1. ปรับปรุงระบบการเข้า ต.ค. 64 –
ออกอาคาร
ก.ย. 65
2. จัดบริการเจล
แอลกอฮอล์เพื่อทำ
ความสะอาด
3. จัดพืน้ ที่การเรียนการ
สอนแบบเว้นระยะห่าง
4. จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
5.ให้ความรูก้ ับนักศึกษา
และบุคลากรด้านการ
ป้องกันโรคระบาดที่
เกิดขึ้น

ผู้กำกับดูแล/
ผูร้ ับผิดชอบ

นาย
เมธาวัฒน์
แสงใส
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บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
1.กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน
1.1 งานบริการวิชาการ แก่ชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการวิชาการตรง
ตามต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับมหาวิทยาลัย

ก.ค. 64

นายภัทรวุธ สีรวิสุทธิ์

2) สำรวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย

ส.ค. 64

3) นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
4) จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย
5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด

ก.ย. 64
ต.ค.64-มี.ค.64

6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กำหนดได้ครบถ้วน

ธ.ค.64, มี.ค.65

7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผนและตัวชีว้ ัดของโครงการบริการวิชาการ
และเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา

ก.ค.-ส.ค.64

มิ.ย.65

1.กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน
1.2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์

8) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงใน
การทำแผนบริการวิชาการในปีถัดไป
1.2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นทีร่ ู้จักของ
สังคม

1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรียนรู้

ส.ค. 64

ต.ค. 64

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/้ องค์ความรูใ้ นแหล่งเรียนรูช้ ุมชน

ต.ค. 64-มี.ค 65

3) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ต.ค. 64-มี.ค.65

4) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรูต้ ามช่องทางต่างๆ
5) รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน

ธ.ค.64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย. 65

6) นำองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัย
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ส.ค. 65

นายภัทราวุธ สีรวิ
สุทธิ์

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 2 งาน
2.1 งานพัฒนานักวิจัย
วัตถุประสงค์
พื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยทีผ่ ่านการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการประจำ
นักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการ
หน่วยงาน
เขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด
(O)

ก.ย. 64

นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์

ต.ค.64-ก.ย.65

3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ครบถ้วน
2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มกี ารตีพมิ พ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กำหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)
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1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์
2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้
อาจารย์ทุกคนรับทราบ

ธ.ค.64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย. 65

ต.ค.64-ก.ย.65

นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์

กระบวนการปฏิบัตงิ าน
2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 2 งาน
2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

ก.ค. 64

นายสุรชัย น้อยคำเมือง

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4) รายงานและสรุปผลการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของ
อาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน

กระบวนการปฏิบัตงิ าน
3. กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน
3.1 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
เห็นความสำคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์ดา้ น การ

งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชีค้ วามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
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ดำเนินงาน (O)

3) จัดทำแผนปฏิบตั ิการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชีว้ ัดของโครงการและได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
4) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัดของโครงการทุกโครงการที่กำหนด

ส.ค.64-ก.ค. 65

ในแผนปฏิบตั ิงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

ม.ค. 65 , ก.ค. 65

และวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง
6) เผยแพร่กจิ กรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ
7) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบ
8) นำผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง
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ส.ค. 64- ก.ค. 65
ก.ค. 65

กระบวนการปฏิบัตงิ าน
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน
4.1 งานพัมนา/ปรับปรุงหลักสูตร
วัตถุประสงค์

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ดา้ น การปฏิบัติ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

นางสาวอลิสา
พจนารถ

ปรับปรุงหลักสูตร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มอื ระบบ
กลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ
4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของ สกอ.
7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดทำการสอน
6 เดือน
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8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
9) จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบ
หลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ
4.2 งานรับนักศึกษา
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ
ต่อให้เป็นไปตามแผนการรับ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่วางไว้
อนุมัติ
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)
2) กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ

40

เม.ย. 64

ก.ย. 64
ส.ค. – ธ.ค. 64

4) สอบปฏิบตั ิหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

ม.ค. 65 – มิ.ย. 65

5) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับนักศึกษาประจำปี

ส.ค. 65

นางสาวฐิตารีย์ จิตร
ประทุม

กระบวนการปฏิบัตงิ าน
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน
4.3 งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตาม
1) สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด
โครงสร้างหลักสูตรและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สวนสุนันทาว่าด้วยการจัด
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษา
วัตถุประสงค์ดา้ น การปฏิบัติ
3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการ

การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. – ธ.ค. 64

นางสาวฐิตารีย์ จิตร
ประทุม

ม.ค. 65

4.4 งานจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีคุณภาพวัตถุประสงค์ด้าน
การดำเนินงาน (O)

1) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ก.ค.
65

2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 5 ธ.ค.64

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กำหนด

ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 64

นางสาวฐิตารีย์ จิตร
ประทุม

ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 65

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5) จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผสู้ อนครบทุกรายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 64
ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 65
ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ม.ค. 65
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 มิ.ย. 65

มิ.ย. 65

ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 64
ภาคเรียนที่ 2 มี.ค. 65

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผสู้ อนและเสนอต่อผูบ้ ริหาร

ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 64
ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.65
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นางสาวฐิตารีย์ จิตร
ประทุม

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.- มิ.ย. 64

นายสุรชัย น้อยคำ
เมือง

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา
5.1 งานพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน
2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

มิ.ย. 65

พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและผูบ้ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ
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ก.ค. 65

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา
5.1 งานพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์

6) นำผลการประเมินของโครงการมาปรับปรุง
7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 4 ครั้ง
8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
9) นำผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามา
ปรับปรุง
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ต.ค. 64, ม.ค. 65
เม.ย. 65, ก.ค. 65
มิ.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวจันทนา อนุลี
จันทร์

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน
6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา – เงินนอกงบประมาณ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ดา้ น การปฏิบัติ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน
2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึน้ ไป
3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซือ้ -จัดจ้าง
วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน
วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน
4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
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กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64 -ก.ย. 65

นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน
6.2 งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ
ให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

การควบคุมวัสดุ
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ
การควบคุมครุภัณฑ์
1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์
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ต.ค. 64-ก.ย. 65

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวจันทนา อนุลี
จันทร์

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน
6.2 งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์

3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
6.3 งานจำหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์

เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1) สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน
2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้
งานเพือ่ ขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย
3) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด
สูญหาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงาน
ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
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กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน
6.3 งานจำหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์

5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย
และรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
6) ขออนุมัตจิ ำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน
30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี
การจำหน่ายวัสดุ
1) สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน
2) ขออนุมัตจิ ำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
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ต.ค. 64-ก.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นายเชาวฤทธิ์ พินจิ

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน
6.3 งานจำหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์

3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

7. กระบวนการการเงิน จำนวน 1 งาน
7.1 งานเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
วัตถุประสงค์ดา้ น
- การรายงานทางการเงิน (F)
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- การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (
C)

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผูบ้ ริหารระดับสูง
2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
- กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- กรณีเงินรายได้เบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้
4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP
5) อนุมัตกิ ารเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ
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กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวโยษิตา สม
เจริญ

8. กระบวนการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
8.1 งานจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากรในหน่วยงาน
2) คัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อหน่วยงาน
3) ลงพืน้ ที่เพื่อทำข่าวก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที
4) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H
5) ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว
6) เสนอข่าวต่อผูบ้ ังคับบัญชาก่อนเผยแพร่
7) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
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กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวพิชชาภา โหล
สกุล

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวพิชชาภา โหล
สกุล

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน
9.1 งานออกเลขรับ – ส่ง เอกสารในระบบ E-Office
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง
เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณและสามารถ
ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุก
ครั้ง
2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด

9.2 งานร่าง / พิมพ์ หนังสือราชการ / คำสั่ง
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ หนังสือ
ราชการถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
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1. ร่าง /พิมพ์หนังสือให้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ
2. เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวพิชชาภา โหล
สกุล

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ธ.ค. 64

นางสาวจินตนา ทิพ
รัตน์

2) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน

ม.ค. –ก.ย. 65

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน
9.3 งานจัดเก็บเอกสาร
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู่
สามารถสืบค้นได้ง่าย
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1. จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท
2. จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

10. กระบวนการจัดประชุม จำนวน 1 งาน
10.1 งานจัดประชุม (คณะกรรมการประจำหน่วยงาน)
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง
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การจัดประชุม
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

3) จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวฐิตารีย์ จิตร
ประทุม

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน
11.1 งานสรรหาบุคลากร
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มอี ยู่
2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออก
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน
4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15 วันทำการ
5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 64

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจ
นิ่ม

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน
11.2 งานพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
กำหนด/ตำแหน่งงานที่
เหมาะสมวัตถุประสงค์ดา้ น
การดำเนินงาน (O)

1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร
2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัตจิ าก
ผูบ้ ริหารระดับสูง

มิ.ย. 64

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด

ต.ค.64-ก.ย.65

4) ติดตามการนำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ก.พ. 65, ส.ค. 65

5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2
ครั้ง
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มี.ค. 65, ก.ย. 65

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1 มี.ค. 64

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจ
นิ่ม

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน
11.3 งานประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

1) จัดทำบัญชีรายชี่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราขการในระบบ ERP
2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระ

รอบที่ 2 ก.ย. 64

งาน
3) ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP

รอบที่ 1 เม.ย. 64
รอบที่ 2 ต.ค. 64

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 64

นายอรรคพล ธรรม

12 กระบวนการจัดทำคำขอตัง้ งบประมาณ จำนวน 1 งาน
12.1 งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการ
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1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะ

บริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

บุตร

หน่วยงานจัดการศึกษา)
2) ผูบ้ ริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัด
การศึกษา)
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้ครบทุกโครงการ
4) ผูบ้ ริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี
5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มกี ารจัดสรร
งบประมาณ
6) เสนอคำขอตั้งงบประมาณให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
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ก.ค. 64

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 64

นายอรรคพล ธรรม
บุตร

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี จำนวน 1 งาน
13.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน
3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

เม.ย. 64

การประจำปี
4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้คณะกรรมการประจำ
คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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มิ.ย. 64

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี จำนวน 1 งาน
13.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
วัตถุประสงค์

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้อธิการบดีเพื่อพิจารณา

ก.ค. 64

อนุมตั ิ
7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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ส.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

14. กระบวนการติดตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 งาน
14.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานมีความถูกต้อง
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการ
พร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ
2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่าน
ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3) ผูบ้ ริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
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ต.ค. 64-ก.ย. 65

นายอรรคพล ธรรม
บุตร

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64

นางสาวจินตนา ทิพย์
รัตน์

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน
15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การประกันคุณภาพ
1) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย
การศึกษาภายในของหน่วยงาน ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิ
3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ตามกฏหมายและระเบียบ
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )

4) สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
5) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิน้ สุดภาคการศึกษา
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ธ.ค. 64

มี.ค. 65

ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 65
ภาคการศึกษาที่ 2 มิ.ย. 65

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน
15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์

6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ CHE QA online

มิ.ย. 65

7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ก.ค. 65

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ

ส.ค. 65

(improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับ
ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ
9) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ

ส.ค. 65

CHE QA online
10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
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ส.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน
15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนา
คุณภาพ (improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน
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ส.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. 64

นางสาวจินตนา ทิพย์
รัตน์

16. กระบวนถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
16.1 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านราชการ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การติดตามและ
1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการมี กำหนด
ประสิทธิภาพและมีผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุตาม
2) ผูบ้ ริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เป้าหมายที่กำหนด
วัตถุประสงค์ดา้ น การ
ดำเนินงาน (O)

3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงาน
4) จัดทำคู่มอื ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ

6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
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ก.ย.-ต.ค. 64

ต.ค. 64

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

16. กระบวนถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
16.1 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
วัตถุประสงค์

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ต.ค. 64

ราชการ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบ
8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน
9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใน
ระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน
10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

ธ.ค.64, มี.ค.65

รายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

มิ.ย.65, ก.ย. 65
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ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๗๒ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
---------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้ นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และนำไปสู่การปฏิบัติใน
แผนระยะ ๕ ปี ประกอบกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงต้องมีการดำเนินการทบทวนเป้าประสงค์
แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชีว้ ัด และเป้าหมาย ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานดั งกล่ า ว เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการย่อยดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
ประธานกรรมการ
๒. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๖. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๗. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน
๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๔. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๕. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๙. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๔. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๕. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๖. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๑๗. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๘. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
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๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครือข่าย
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
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๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๔. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๖. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๓. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๗. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ ง
กรรมการ
๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๑. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๑๓. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๔. นายภัทราวธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการ
๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๓. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรรมการ
๖. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ ง
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
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๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย์
กรรมการ
๓. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษย์
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายมานิต ศรีวัง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิ ยาลัย ฯ
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
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๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
กรรมการ
๓. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ ง
กรรมการ
๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
๔. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ฯ ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
๖. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม

75

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

76

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง (FM-RM 01)

77
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แบบฟอร์มกำรระบุควำมเสีย่ ง และประเมินควำมเสีย่ ง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2565
หน่วยงำน : วิทยำลัยกำรจัดกำรอุ ตสำหกรรมบริกำร

คำอธิบำย

โอกำส
ทีจ่ ะเกิด

ระดั บ

คำอธิบำย

ผลกระทบ ระดั บ

ระดับควำมเสีย่ ง

(4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเสีย่ ง

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คแนน(L x I)

(3) ควำมเสีย่ ง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจยั ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสีย่ ง

4

5

20

เสี่ยงสูง

หน่วยงาน

1.ด้ ำนกลยุ ทธ์


1.1 จานวนนักศึกษาทีร่ บั ใหม่ไม่เป็นไป

1. จานวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม

ตามแผนการรับทีก่ าหนดไว้

เป้าหมายทีก่ าหนด
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศ

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกๆ ปีการศึกษา

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 2 ปีการศึกษา

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 3 ปีการศึกษา

ปานกลาง

3

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

ฝ่ายบริการการศึกษา

มาก
สูง

4

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

11-15
มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 4 ปีการศึกษา

น้อย

2

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ทาให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5

16- 20

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน (T:61)

สูงมาก

21 ขึ้นไป

ไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัย
เรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิม่ ขึ้น (T:66)

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ
6-10

มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก 5 ปีการศึกษา

น้อยมาก

1

5. นักศึกษาทีผ่ ่านการรับเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รบั

รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 5
ลงมา

การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันทีม่ ีชื่อเสียงกว่า
6.สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการ
แข่งขันกันมากขึ้น (T:61)


1.2 ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุตาม

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายทีก่ าหนด

2. การกาหนดค่าเป้าหมายทีส่ ูงเกินกว่าความสามารถ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

สูงมาก

5

ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป

ของหน่วยงาน

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11

สูง

4

ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20

สูง

4

3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

ดาเนินงานได้

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมนุมประท้วง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบตั ิราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้

หรือไม่เกิดขึ้นเลย

สูงมาก

5

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

สูงมาก

5

3

3

9

ความ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

เสี่ยง

คุณภาพ

ปานกลาง

5. ผลการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2564 รอบ 11 เดือน
พบว่า มีตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้าหมายจานวน 36 ตัวชี้วัด
จากตัวชี้วัดทัง้ หมด 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.80


1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ภายนอกมีผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์

ด้านความมัน่ คง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

แข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

ปานกลาง

3

มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อ

จากตัวชี้วัดทัง้ หมด 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

4

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

2. ผลการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2564 รอบ 11 เดือน
พบว่า มีตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้าหมายจานวน 36 ตัวชี้วัด

สูง

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการครบทัง้ 6 ข้อ

2

3

6

ความ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

เสี่ยง

คุณภาพ

ปานกลาง



1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

ภายนอกมีผลต่อการดาเนินงานด้าน

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

สูงมาก

5

3

3

9

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ

บริการวิชาการ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ความ

ฝ่ายวิจยั และพัฒนา

เสี่ยง
สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

ปานกลาง

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
บริการวิชาการครบทัง้ 5 ข้อ

2.ด้ ำนกำรปฏิบัติงำน


2.1 การนางานวิจยั นวัตกรรมหรือ

1. อาจารย์ไม่ได้ดาเนินการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มี

ชาติ

น้อย

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั กับเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

สูงมาก

5

ไม่มีงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

มีงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

เท่ากับ 1 เรือ่ ง

3. การให้ความสาคัญและประสิทธิภาพการทางานวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยงั มีน้อย

มีงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 5 เรือ่ ง
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 7 เรือ่ ง
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3

9

ความ
เสี่ยง
ปานกลาง

เท่ากับ 3 เรือ่ ง
มีงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ

3

ฝ่ายวิจยั และพัฒนา



 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการทีก่ าหนด

1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพือ่ ดาเนินการจัดกิจกรรม

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

สูงมาก

5

ได้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการแพร่กระจายของโรค

จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการไม่เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 5

สูงมาก

5

3

3

9

ขึ้นไป

ระบาด

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11

สูง

4

จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 5

สูง

4

2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจากัดในการใช้

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 3

ปานกลาง

3

พืน้ ที่ จานวนคนเข้าร่วม เพือ่ ให้สอดคล้องกับประกาศ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 2

น้อย

2

ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงใน

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่ น้อยมาก

1

จานวนกิจกรรมทีด่ าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 1

น้อยมาก

1

สถานการณ์ปจั จุบนั

เกิดขึ้นเลย

ความ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

เสี่ยง

ศิลปวัฒนธรรม

ปานกลาง

3. การดาเนินการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
แผนฯ เกิความล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาใน
การดาเนินงาน
 2.3 โรคระบาด

มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเสี่ยง ไม่ปฏิบตั ิ

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/

สูงมาก

5

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

สูงมาก

5

ตัวตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/

สูง

4

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

สูง

4

รวมกลุ่มกันหลายคน อยูใ่ นสถานทีท่ เี่ สี่ยงต่อการติดเชื้อ

นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้

และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษา

ติดเชื้อคนแรก

ของมหาวิทยาล้ย

มีรายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

16

ความ

ฝ่ายบริการ

เสี่ยงสูง

มหาวิทยาลัย
ปานกลาง

3

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
2 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บคุ ลากร/นักศึกษาของ

ติดเชื้อคนแรก

มหาวิทยาลัย
น้อย

2

นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและสั่งปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บคุ ลากร/นักศึกษาของ

ติดเชื้อคนแรก
มีรายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/

4

3 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บคุ ลากร/นักศึกษาของ

นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้
มีรายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/

4

มหาวิทยาลัย
น้อยมาก

1

นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้

มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีน
ให้แก่บคุ ลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ติดเชื้อคนแรก


2.4 จานวนผู้เยีย่ มชมแหล่งเรียนรู้

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถ

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา1-

ด้านศิลปวัฒนธรรมลดน้อยลง

เปิดให้พิพิธภัณฑ์ให้บริการได้

2 เดือน

(>เป้าหมาย 18,000 คน)

ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา

สูงมาก

5

กว่า 15,000 คน
สูง

4

จานวนผู้เยีย่ มชมแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนระหว่าง

ปานกลาง

3

จานวนผู้เยีย่ มชมแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนระหว่าง

2-3เดือน
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา

มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

80

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

16,000-16,999 คน
น้อย

2

4-5 เดือน
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ให้บริการได้

สูง

15,000-15,999 คน

เดือน3-4
ไม่สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ระยะเวลา

จานวนผู้เยีย่ มชมแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนน้อย

จานวนผู้เยีย่ มชมแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนน้อย
กว่า 17,000-17,999 คน

น้อยมาก

1

จานวนผู้เยีย่ มชมแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนเท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 18,000 คน

2

2

4

ความ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

เสี่ยงน้อย

ศิลปวัฒนธรรม

3. ด้ ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที)่
 3.1 ไฟฟ้าดับ

1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง

มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครัง้ ต่อปี

สูงมาก

5

ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟป่า
2. เกิดจากสัตว์ทเี่ ป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี

มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครัง้ ต่อปี

สูง

4

5

แมวหรือตุ๊กแกปีนขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะ มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครัง้ ต่อปี

ปานกลาง

3

2

4

ระบบ IT ทีส่ าคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน

ความ

ฝ่ายบริหาร

เสี่ยงน้อย
สูง

4

ระบบ IT มีปญ
ั หาและมีความสูญเสียบางส่วน และทาให้การ

ปานกลาง

3

น้อย

2

ดาเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครัง้ ต่อปี

น้อย

2

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์

ระบบ IT มีปญ
ั หาและมีความสูญเสียไม่มาก และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

น้อยมาก

1

ระบบ IT มีปญ
ั หาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย

น้อยมาก

1

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ

มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครัง้ /ปี

สูงมาก

5

มีผู้ทพุ พลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า

สูงมาก

5

ไฟฟ้าอาจมีการชารุด หรือการดูแลทีไ่ ม่ทวั่ ถึง
2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์

2

หยุดชะงักนาน 1 วัน

ลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่

 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย

สูงมาก

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า

ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ปอ้ งทางาน ทาให้ไฟดับ

ระบบ IT ทีส่ าคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน

2

2

4

500,000 บาท
มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครัง้ /ปี

สูง

4

ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดทีเ่ ป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทีร่ นุ แรง หรือความเสียหาย 100,001 –

ความ

ฝ่ายบริหาร

เสี่ยงน้อย
สูง

4

ปานกลาง

3
2

500,000 บาท
มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครัง้ /ปี

ปานกลาง

3

มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครัง้ /ปี


3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

อุปกรณ์ทไี่ ม่ทนั สมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของ

น้อย

2

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

น้อย

ไม่เกิดขึ้นเลย

น้อยมาก

1

ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครัง้ ต่อปี

สูงมาก

5

ระบบ IT ทีส่ าคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน

สูงมาก

5

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

โปรแกรมทีใ่ ช้งานทาให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครัง้ ต่อปี

สูง

4

สารสนเทศ

ระบบ IT ทีส่ าคัญเกิดความเสียหาย และทาให้การดาเนินงาน

ปานกลาง

3

ระบบ IT มีปญ
ั หาและมีความสูญเสียบางส่วน และทาให้การ

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

ดาเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครัง้ ต่อปี

น้อย

2

ระบบ IT มีปญ
ั หาและมีความสูญเสียไม่มาก และทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

น้อยมาก

81

1

ระบบ IT มีปญ
ั หาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย

2

2

ความ
เสี่ยง

หยุดชะงักนาน 1 วัน
มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครัง้ ต่อปี

1

น้อยมาก

ฝ่ายบริหาร



3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

1. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

ตามแผน

2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามทีว่ างแผน ทาให้การ
เบิกจ่ายล่าช้าด้วย

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

สูงมาก

5

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา มากกว่าร้อยละ 3

สูงมาก

5

3

3

9

ขึ้นไป
สูง

4

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา ร้อยละ 3

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8

ปานกลาง

3

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา ร้อยละ 2

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5

น้อย

2

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั ต่ากว่าปีทผี่ ่านมา ร้อยละ 1 ลงมา

1

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั สูงว่าปีทผี่ ่านมา มากกว่าร้อยละ 1 ขึ้น

เกิดขึ้นเลย

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

เสี่ยง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่ น้อยมาก

ความ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

ปานกลาง

ไป

4.ด้ ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1

สูงมาก

5

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ - การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ
การปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย

สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมอยูต่ ลอดเวลา

เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

สูง

4

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย

ปานกลาง

3

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงานภายใน

สูง

4

ปานกลาง

3

มหาวิทยาลัย

ไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

82

3

9

ความ
เสี่ยง

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6

3

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9

น้อย

2

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12

น้อยมาก

1

เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบตั ิงานภายในส่วนงาน

น้อยมาก

1

ปานกลาง

ฝ่ายบริหาร

5. ควำมเสีย่ งกำรทุจริต
5.1 ควำมเสีย่ งทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต
 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้เงินและมี

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน

สูงมาก

5

ช่องทางทีจ่ ะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

สูงมาก

5

2

3

6

500,000 บาทขึ้นไป
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2

สูง

4

ของเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อ

 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพือ่ ให้

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ

ความ

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

เสี่ยง
สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

ปานกลาง

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

สร้างอุปสรรค

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

3. กระบวนการปฏิบตั ิงานทีม่ ีช่องทางเรียกร้องหรือรับ

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

ผลประโยชน์จากผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า

สูงมาก

5

ผู้อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

2

3

6

500,000 บาทขึ้นไป
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2

สูง

4

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ

ความ

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

เสี่ยง
สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

ปานกลาง

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน

สูงมาก

5

สานักงาน ปปช. ดาเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า

สูงมาก

5

5.2 ควำมเสีย่ งกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
 การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีความผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม

1. กระบวนการปฏิบตั ิงานทีต่ ิดต่อประสานงานเกี่ยวข้อง
กับผู้ประกอบการ

500,000 บาทขึ้นไป
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2

สูง

4

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความ

ปานกลาง

3

มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4

น้อย

2

มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

83

3

6

ความ
เสี่ยง

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท
มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3

2

ปานกลาง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

P a g e | 84

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ ง (FM-RM 02)

P a g e | 85
แบบฟอร์มแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (FM-RM-02) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
หน่วยงำน : วิทยำลัยกำรจัดกำรอุ ตสำหกรรมบริกำร
(5) ประเมินก่อนควบคุม

คแนน(L x I)

ระดับควำมเสีย่ ง

ผลกระทบ

คแนน(L x I)

ระดับควำมเสีย่ ง

(7) วิธีกำร

โอกำส

(4) สัญญำณเตือนภัย

ผลกระทบ

(3) ควำมเสีย่ ง

(6) ระดั บควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้

โอกำส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจยั ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเสีย่ ง

4

5

20

สูงมาก

3

4

12

สูง

ลดความเสี่ยง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิ

จัดกำรกับ

(8) กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ควำมเสีย่ ง

(9) ระยะเวลำ

(10) ผู้กำกับดู แล/

ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2564 -

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ผู้

30 กันยายน 2565

กากับดูแล / นางสาวหนึ่ง

1.ด้ ำนกลยุ ทธ์
1.1 จานวนนักศึกษาทีร่ บั ใหม่ไม่เป็นไปตาม

จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

แผนการรับทีก่ าหนดไว้

เป็นระยะเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจาปี

และส่งผลกระทบต่อจานวนงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่ ปรับปรุงการ

ในการบริหารจัดการวิทาลัย ซึ่งมีจานวน

ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ลดลงตามจานวนนักศึกษา

ฤทัย ใจนิ่ม ผู้รบั ผิดชอบ

และตรงกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในต่าง ประเทศ
เพิม่ มากขึ้น
2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ให้มีความน่าสนใจและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้นการปฏิบตั ิมากขึ้นและตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
3. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน ทีเ่ อี้อต่อการเรียนรู้ เช่น การ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (New
normal)

2.ด้ ำนกำรปฏิบัติงำน
2.3 โรคระบาด

มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความ

ลดความเสี่ยง 1. ปรับปรุงระบบการเข้าออกอาคารของ

1 ตุลาคม 2564 -

วิทยาลัย ฯ
2. จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพือ่ ทา

30 กันยายน 2565

ภาครัฐ และการอยูร่ วมกลุ่มกันหลายคน
อยูใ่ นสถานทีท่ เี่ สี่ยงต่อการติดเชื้อ และ

ความสะอาดมือและจุดสัมผัสต่าง ๆ

พบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากร/

3. จัดพืน้ ทีส่ าหรับการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทาให้วิทยาลัย
จัดการการสอนแบบฝึกปฏิบตั ิใน

แบบเว้นระยะห่าง
4. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาหรับ

ห้องปฏิบตั ิการไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ

วิชาทีส่ ามารถจัดแบบออนไลน์ ได้

เสี่ยง ไม่ปฏิบตั ิตัวตามคาแนะนาของ

4

4

16

สูง

3

3

9

ปานกลาง

5. ให้ความรูก้ ับนักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัย ฯ เพือ่ การป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพ และรณรงค์ให้นักศึกษาและ
บุคลากรฉีดวัคซีน ให้ครบ 100 %

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ผู้
กากับดูแล / นาย
เมธาวัฒน์ แสงใส,
ผู้รบั ผิดชอบ

3. ด้ ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่ )
-

-

-

-

4.ด้ ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
5. ควำมเสีย่ งกำรทุจริต
5.1 ควำมเสีย่ งทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต
-

-

5.2 ควำมเสีย่ งกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
-

-

5.3 ควำมเสีย่ งทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ
-
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