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แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 
ง 

คำนำ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 

ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐรวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงาน

ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพนัธกิจของคณะและใหร้ะดบั
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการ

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

ราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

                                                                  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่  5 การ

บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้ง

เกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการ

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มกีารจัดทำแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตาม

ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้

เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับ

ประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบัน

วิชา ชีพ  5  แห่ ง  (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) 

จำนวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 



 

 
ฉ 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างตน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความ

เสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความ

เสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 5 

ความเสี่ยง จำแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  

1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ (ปี 2565) 

2. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  

2.4 โรคระบาด 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผดิชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่

ควบคุมภายใน ดังนี้ 

 

งาน วัตถุประสงค์ จำนวน

กิจกรรม 

การควบคุม 

1.กระบวนการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน  

1.1 งานบรกิารวชิาการ แก่

ชุมชนและท้องถิน่  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบรกิารวชิาการตรงตามต้องการ

ของชุมชนและทอ้งถิ่น 

8 

1.2 งานบรกิารศูนย์เรียนรูสู้่

ชุมชน  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรูเ้ป็นที่รูจ้ักของสังคม  

 

6 

2.กระบวนการส่งเสรมิงานวิจัย จำนวน 2 งาน   

2.1 งานพัฒนานักวจิัย  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวจิัยใหม้ี

ความเช่ียวชาญในการเขยีนผลงานวิจัย  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

4 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย  วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์มีการ

ตีพมิพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยัตามมาตรฐานที่กำหนด 

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

 

4 
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3.กระบวนการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน   

3.1งานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเหน็ความสำคัญ

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O)  

8 

4. กระบวนการจัดการเรยีนการสอน จำนวน 4 งาน   

4.1 งานพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร  

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

9 

4.2 งานรับนักศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลอืกนกัศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป

ตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

5 

4.3 งานจัดทำแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร  

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรยีนเป็นไปตามโครงสรา้ง

หลักสูตรและข้อบงัคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาว่า

ด้วยการจัดการศึกษา  

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

4 

4.4 งานจดัการเรียนการสอน  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

 

8 

5. กระบวนการพัฒนานักศกึษา จำนวน 1 งาน  

5.1 งานพัฒนานักศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสรมิและพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

(5 ดา้น) และการประกันคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

9 

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน   

6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซื้อ 

จัดจ้าง โดยวธิีตกลงราคา – 

เงินนอกงบประมาณ  

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ-การจดัซื้อจัดจา้งเป็นไปตามระเบียบ

และตรงความต้องการ  

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

 

4 



 

 
ซ 

6.2 งานควบคุมพัสด ุ วัตถุประสงค์  

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

4 

6.3 งานจำหน่ายพัสดุ  วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพสัดุที่เสือ่มสภาพ  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

8 

7. กระบวนการการเงิน จำนวน 1 งาน   

7.1 งานเบิกจ่าย  วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกตอ้งตามระเบียบการเบิกจ่าย  

- ระเบียบกระทรวงการคลัง  

- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  

วัตถุประสงค์ดา้น  

- การรายงานทางการเงิน (F)  

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(C)  

6 

8.กระบวนการประชาสัมพนัธ์ จำนวน 1 งาน   

8.1 งานจัดทำขา่ว 

ประชาสัมพันธ์  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้องและ

รวดเร็ว  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

7 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน   

9.1 งานออกเลขรับ – ส่ง 

เอกสารในระบบ E-Office  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารถูกต้อง 

รวดเร็ว ครบถว้น เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่า

ด้วยงานสารบรรณและสามารถคน้หาไดส้ะดวกรวดเร็ว  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

2 

9.2 งานร่าง / พิมพ์ หนงัสือ

ราชการ / คำสัง่  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ หนังสอืราชการถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสาร

บรรณ  

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

2 

9.3 งานจัดเก็บเอกสาร  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ แยก

เป็นหมวดหมู ่สามารถสืบค้นได้งา่ย  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

 

 

2 
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10.กระบวนการจัดประชุม จำนวน 1 งาน   

10.1 งานจดัประชุม 

(คณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน)  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบขอ้บังคบั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง การจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )  

3 

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.1 งานสรรหาบุคลากร  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ

ที่กำหนด โปรงใส ่ตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

5 

11.2 งานพัฒนาบุคลากร  วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม

สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสมวัตถุประสงค์

ด้าน การดำเนินงาน (O)  

5 

11.3งานประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินการปฏิบัตงิานเปน็ธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

4 

12 กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1 งาน  

12.1 งานจดัทำคำขอตั้ง

งบประมาณ  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบรหิารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

6 

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตักิารประจำปี จำนวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจำปี  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบรหิารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

7 

14. กระบวนการติดตามและการเบิกจา่ยงบประมาณ จำนวน 1 งาน   

14.1รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการ

ดำเนินงาน  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการดำเนนิงานมีความถูกต้อง  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

4 

15. กระบวนการประกนัคณุภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ดา้น

11 
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การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C)  

16. กระบวนถา่ยทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ   

16.1 งานตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ราชการ  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิ

ราชการมีประสิทธิภาพและมผีลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนด  

วัตถุประสงค์ดา้น การดำเนนิงาน (O)  

10 
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 สารบัญ  

  หน้า 

คำนำ  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

บทที่ 1 บทนำ  

 1.1 หลักการและเหตุผล 3 

 1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4 

 1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 7 

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 7 

 1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 7 

 1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 8 

 1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 8 

 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 8 

 1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 8 

 1.2.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 8 

 1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 9 

 1.2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 12 

 1.3 ผลการดำเนินงานของปีทีผ่่านมา  

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 14 

 1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 14 

 1.3.3 ข้อมูลผูส้ำเร็จการศกึษา 15 

 1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 15 

 1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 16 

 1.3.6 ขอ้มลูการบรกิารวชิาการและวิชาชีพและขอ้มลูการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 16 

 1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 17 

 1.3.8 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา 18 

 1.3.9 ขอ้มูลงบประมาณ 19 
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 สารบัญ  

  หน้า 

บทที่ 2 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 20 

 2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

21 

 2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

22 

 2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

26 

บทที่ 3 แผนการบรหิารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 34 

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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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การ

อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

ราชการตอ้งใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผดิชอบของผู้ปฏิบัติ

ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ

กำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย

วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้

มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม

เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 
 

สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดใหห้น่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

(ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ

คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  



 

 
4 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 จากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ให้รวมศาสตร์ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกันมาจัดการสอนในคณะเดียวกัน

เพื่อผลักดันให้ศาสตร์นั้นได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงเป็นจุดแข็งที่จะพัฒนาสาขาสู่ความเป็นเอตทัคคะของ

มหาวิทยาลัยซึ่งได้วางแนวทางการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรการศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามทิศทางและ

จุดเน้นของประเทศให้มีศักยภาพที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่ตอบสนองการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ เป็นการสร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง

อย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยใน

ลักษณะจตุรภาค  

ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทามีผลงานที่เป็นแม่แบบด้านงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ มีการจัดการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย 

มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเอตทัคคะด้านวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดการศกึษา โดยเฉพาะ

ด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค New Normal ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัย

จึงได้จั้ดตั้ง “วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” เป็นการรวมกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรรม

บริการ (Hospitality Industry) โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้ นฐานทางด้านการบริหารและด้าน

สังคมศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ในด้านวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสายงานบริการ มี

การบูรณาการการฝึกประสบการณ์โดยนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงสอดรับกับระบบการจัดการ

ทางอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) และกำหนดเป้าหมายผลผลิตที่ชัดเจนเพื่อสนองตอบให้ทันต่อความตอ้งการขององค์กรที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของ

ผูป้ระกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
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โครงสร้างวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.2.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  วิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม (Smart Archetype College of the Society) 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

            ให้การศกึษา วจิัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To educate people, 

conduct research, provide academic services to communities and to promote, conserve art and cultures) 

1) ให้การศกึษา: เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเอตทัคคะ  

 Educating: To produce graduates focusing on the practical applications of the body of 

knowledge for Niche Guru 

2) วิจัย : โดยมุ่งมั่นศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง 

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 

โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชน 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) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce gradates with front row quality)  

 2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม (Provide academic services and 

transfer technology to communities and international society)  

  3) อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และธำรงครักษา สบืสาน 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)เป็นวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

modern management system for versatility with concentration on network participation) 
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1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือข่าย (Partnership) 

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส(Virtues and Thai 

etiquette practices and seniority recognition) 

 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะหรอืมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มคีุณธรรม ใฝ่เรยีนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลอืผูอ้ื่น มุ่งทำความดีที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

นิยามคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้้อมูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 
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         เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

วิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพาวทิยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนี้  

C (Creativity) & W (Wisdom) : ความคิดสร้างสรรค์และปัญญา 

H (Helpful) & H (Happiness) :  ช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่กัน และความผาสุก 

M (Motivation) & I (Integration) & P (Professionalism) : แรงบันดาลใจ บูรณาการ มอือาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHM WHIP  ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดำเนินการของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญ ยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิต

ของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรัก ความ

ช่วยเหลือเกื้อกูล มีแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผน

ยุทธศาสตร์นี้ 

1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหก้ารดำเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 
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2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมี เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวิชาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมใหม้ีการจดัแหล่งเรียนรู้เพือ่สร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสบืสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มกีารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร
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จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

กำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 

ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ 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. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH”  

 

1.2.10 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ (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 

ยุทธศาสตร ์

จำนวน 

เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น

มอือาชพี 

8 33 29 33 

2) สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาตเิพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยนื 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

7 9 8 8 
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ยุทธศาสตร ์

จำนวน 

เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

รวมทั้งสิ้น 24 64 54 60 
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1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา  

1.3.1 ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปกีารศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2564 

ปีการศึกษา 

2565 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 3 3 6 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน    

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว    

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม    

คณิตศาสตร์ศกึษา - -  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ - -  

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - -  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 1 1 

สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัลระหว่างประเทศ    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - - 1 

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ - -  

รวมทั้งสิ้น 4 4 8 
 

1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศกึษา/ปีการศึกษา 

2561 2562 2564 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 121 71 53 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 691 543 412 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 71 64 43 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 89 75 76 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา - - - 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 527 732 1.054 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 659 667 693 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ 15 16 6 

รวมทั้งสิ้น 2,173 2,167 2,337 
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1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษา/             

ปีการศกึษา 

2561 2562 2564 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 15 19 24 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 75 95 142 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 12 13 30 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม - - 29 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา - - 1 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว       และ

บริการ 

- - 261 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 138 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ - - - 

รวมทั้งสิ้น 102 127 625 

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
การมงีานทำ/ปีการศกึษา 

2561 2562 2564 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 91.48 89.43 82.76 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 89.48 93.36 78.99 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 91.56 96.79 87.50 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 92.99 93.59 61.43 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ - - 69.07 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 78.52 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ - - - 

รวม 91.37 93.29 76.37 
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1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลงานวิจัย/ปีการศกึษา 

2562 2564 2565 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 4 4 3 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 7 5 3 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 3 3 8 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 3 3 3 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 7 5 10 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ - - 7 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 4 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ - - 4 

รวมทั้งสิ้น 24 20 42 

 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สำรวจผลงานบริการวิชาการของอาจารย์ปี

การศึกษา 2565  พบว่า มีงานบริการวิชาการทั้งสิ้น 2  โครงการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งสิน้ 1  โครงการ ดังแสดงข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน

ปีการศกึษา 2562 -2565 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการ และทำนบุำรุง

ศิลปวัฒนธรรม /ปีการศกึษา 

2562 2564 2565 

หลักสูตรนานาชาต ิ

โครงการบริการวิชาการ 1 2 2 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2 3 3 
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1.3.7  ข้อมูลบุคลากร 

     สายสนับสนุนวิชาการ 

ฝ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 5 1 - 6 5 1 - 6 5 1 1 7 

ฝ่ายบริการการศกึษา 3 - - 3 3 - - 3 4 - - 4 

ฝ่ายคลังและพสัด ุ 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

วจิัยและบริการวิชาการ 2 - - 2 1 - - 1 2 - - 2 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

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

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

2 - - 2 2 - - 2 3 - - 3 

รวมทั้งสิ้น 17 2 - 19 15 2 - 17 18 2 - 21 

   สายวิชาการ 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่าง

ประเทศ 

5 2 - 7 5 1 - 6 5 1 1 7 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

5 - - 5 5 - - 5 9 1 - 10 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 

4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

13 - - 13 9 1 - 10 4 - - 4 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 

4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 

17 1 - 18 17 1 - 18 17 1 - 18 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 7 1 - 8 7 1 - 8 7 1 - 8 



 

 
18 

การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บรกิาร 

4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

รวมทั้งสิ้น 42 7 2 51 42 6 2 50 46 7 3 56 
 

 

  1.3.8 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

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 

-งบประมาณเงนิรายได้ 33,594,060 31,587,800 26,896,160 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 0 0 

งบดำเนนิงาน 14,960,470 8,221,900 6,297,840 

-งบประมาณเงนิรายได้ 14,960,470 8,221,900 6,297,840 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 0 0 

งบลงทุน 131,500 1,805,900 8,000,000 

-งบประมาณเงนิรายได้ 131,500 166,900 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 1,649,000 8,000,000 

งบเงินอุดหนุน - 0 252,000 

-งบประมาณเงนิรายได้ - 0 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ 5,040,000 10,800,000 252,000 

งบรายจ่ายอื่น - 0 0 

-งบประมาณเงนิรายได้ - 0 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 0 0 

รวมงบประมาณ วทิยาลัยนานาชาติ 53,726,030 52,415,600 41,446,000 

-งบประมาณเงนิรายได้ 48,686,030 39,976,600 33,194,000 

-งบประมาณแผ่นดิน 5,040,000 12,439,000 8,252,000 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน  

 เพื่อให้วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบและการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 กำหนดให้หน่วยงานดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจงึกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่า

เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 

  เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงาน

สามารถหาวิธีการจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสีย่ง

ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด

ระดั บ ความ เสี่ ย ง เที ย บ กั บ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

กำหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 พิจารณ าจากความเสี่ ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น

ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่ มี การ

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจำนวนของงานที่

ดำเนินการควบคุมภายในตาม

งานมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้

กำหนดปฏิทินการดำเนนิงานบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 

1) ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลติ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

     

1  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

1 ก.ย. 2564  คณบดี,

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

คำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

2  จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

24 ก.ย-8 

ต.ค 2564  

คณบดี, รอง

คณบดี,

หัวหนา้

สำนักงาน,

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

(ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

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

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ  

12 ต.ค. 

2564  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ที่ผ่านความเห็นชอบ  

4  จั ด ส่ ง แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว าม เสี่ ย ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่

ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ ให้ กั บ ก อ ง

นโยบายและแผน  

13 ต.ค. 

2564  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

จัดส่งแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ให้กับกอง

นโยบายและแผนตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 
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ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลติ 

5  เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

13 ต.ค. 

2564  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

ประชาคมได้รับรู้แผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

6  ดำเนนิการตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

ต.ค. 64-

ก.ย.65  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

ผลการดำเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

7 

  

  

  

  

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กับฝ่ายต่าง 

ๆ  

  รองคณบดี,

หัวหนา้

สำนักงาน,  

 

ความก้าวหน้าของการ

ดำเนนิการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 65 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 65 
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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

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ

ทราบ  

  นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

 

ผูบ้ริหารรับทราบรายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565  

 

 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.65 

- รอบ  12 เดือน ก.ย. 65 

9 

  

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.2565 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

  นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

จัดส่งรายงานผลการ

ดำเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสีย่ง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - รอบ  6 เดือน มี.ค.65 

- รอบ 12 เดือน ก.ย.65 
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ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลติ 

10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรอืผูบ้ริหารสูงสุดของ

หน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ              

ก.ย.65 นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

มตทิี่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรอื

ผูบ้ริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

11 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน

บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  

ก.ย.65 นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

(ร่าง) แผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

12 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2565  ใ ห้

ประชาคมทราบ 

ก.ย.65  ประชาคมรับทราบรายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

 

2) ปฏิทินการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคมุภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ค. 64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค. 64 แน วทางการควบ คุ ม ภาย ใน  ป ระจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. จดัทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เม.ย. 64 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ่คณะกรรมการ

บรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสดุของ

หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 64 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

5. จดัส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดร้ับความเห็นชอบ

ให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวกเข้าในเลม่

แผนบริหารความเสีย่ง) 

ก.ย. 64 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งนำไปสู่การปฏิบัติ 

 

ต.ค. 64 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

7. ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. 64 ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. ประเมนิผลการควบคุมภายใน  ก.พ. 65 ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 และ 12 เดือน 

- รอบ 6 เดือน   

- รอบ 12 เดือน  

 

ก.ย. 65 

9. รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ต่อคณะกรมการบรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิาร

สูงสดุของหน่วยงานเพื่อทราบ 

ก.พ. 65 คณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิาร

สูงสดุของหน่วยงานรับทราบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคุมภายใน 

ให้กองนโยบายและแผน 

ก.พ. 65 หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่

กำหนด 
- รอบ 6 เดือน   

- รอบ 12 เดือน  ก.ย. 65 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรอื

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 65 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. นำขอ้เสนอแนะมาปรับปรงุแผนการควบคุม

ภายในในปีถัดไป (ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566) 

มิ.ย. 65 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้

ประชาคมทราบ 

ก.ย. 65 ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณ ะกรรมการร่วมของสถาบั นวิชาชีพ  5 แห่ ง (COSO: Committee of Sponsoring 

Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวเิคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหา

และอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ

ความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวเิคราะห์ 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 ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวเิคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่ อ งจ าก ก าร เป ลี่ ย น แป ล งข อ งส ถ าน ก ารณ์  เห ตุ ก ารณ์ ภ าย น อ ก ส่ งผ ล ต่ อ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ก ำห น ด ไว้  

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่นร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือ

กับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบรกิารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรอืเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมา

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล

การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ

ควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การ

ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวเิคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลั ยฯ จะพิ จารณ าปัจจัย เสี่ ยงจากด้ านต่ างๆ  แล้ วจะต้องนำแนวคิด เรื่อ ง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 

4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการดำเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให

บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย

พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บรหิารของมหาวิทยาลัย  โดยเกณฑ์

ในเชิงปรมิาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรอืจำนวนเงินมาใช้ในการวเิคราะห์ สำหรับขอ้มูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลขหรอืจำนวนเงินที่ชัดเจนไดใ้ห้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรอืกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภท

ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถงึโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

 

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสีย่งที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ กำลังคน หรอืเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ขา้งต้น ซึ่งมีขัน้ตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก

น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 

หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้

เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงใน

ขั้นตอนต่อไป 

 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่ง

พืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

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 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต้องคุม้ค่ากับการลดระดบัผลกระทบความเสีย่งทางเลือกหรอืกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทาง

หลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ

ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ

ดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบ

การทำงานหรอืการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้

ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ

ดำเนินการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป

ให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรม

หรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่ไม่

สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่

เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรอืการฝกึอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง  
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้กำกับดูแล/

ผูร้ับผดิชอบ โอกาส 
ผลกระ

ทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ์ 

1.1 จำนวนนักศกึษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับ

ที่กำหนดไว้  

4 5 20 สูงมาก ลดความ

เสี่ยง 

1. แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทำ

แผนปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เพื่อ

ปรับปรุงการ

ประชาสัมพันธ์ของ

วิทยาลัยใหม้ี

ประสิทธิภาพ และตรง

กลุ่มเป้าหมาย และ

เน้นการประชาสัมพันธ์

ให้กับนักศึกษาในต่าง 

ประเทศเพิ่มมากขึ้น 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

ผศ.ฉันทัช 

วรรณถนอม 

,นางสาวหนึ่ง

ฤทัย ใจนิ่ม 
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2. พัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการ

สอนให้มคีวามน่าสนใจ

และเน้นผูเ้รียนเป็น

สำคัญเน้นการปฏิบัติ

มากขึ้นและตรงกับ

ความต้องการของ

ผูป้ระกอบการ 

3. พัฒนาสิ่งอานวย

ความสะดวกในการ

เรียนการสอน ที่เอีอ้

ต่อการเรียนรู้ เช่น 

การบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนออนไลน์ 

(New normal) 
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม 
แนว

ทางการ

ตอบสนอง 

การจัดการความเสี่ยง  
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้กำกับดูแล/

ผูร้ับผดิชอบ โอกาส 
ผลกระ

ทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1 โรคระบาด 4 4 16 สูง ลดความ

เสี่ยง 

1. ปรับปรุงระบบการเขา้

ออกอาคาร 

2. จดับรกิารเจล

แอลกอฮอล์เพื่อทำ

ความสะอาด 

3. จดัพืน้ที่การเรยีนการ

สอนแบบเวน้ระยะห่าง 

4. จัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์

5.ให้ความรูก้ับนักศึกษา

และบุคลากรดา้นการ

ป้องกันโรคระบาดที่

เกิดขึ้น 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

นาย

เมธาวัฒน์ 

แสงใส 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.กระบวนการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน   

1.1 งานบริการวิชาการ แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การบรกิารวชิาการตรง

ตามตอ้งการของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

1) มสี่วนรว่มในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับมหาวิทยาลัย 

ก.ค. 64 นายภัทรวุธ สีรวสิุทธ์ิ 

2) สำรวจความตอ้งการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย ส.ค. 64 

3) นำผลการสำรวจความตอ้งการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและ

แผนการใชป้ระโยชน์จากการบรกิารวชิาการ 

  

4) จัดทำแผนการบรกิารวชิาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิาร

วิชาการที่ผ่านการอนมุัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลยั 

ก.ย. 64 

5) จัดโครงการบรกิารวชิาการตามระยะเวลาที่กำหนด ต.ค.64-มี.ค.64 

6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรกิารวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กำหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.64, มี.ค.65 

มิ.ย.65 

7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของแผนและตัวชีว้ัดของโครงการบรกิารวชิาการ

และเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลยัพิจารณา 

ก.ค.-ส.ค.64 
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1.กระบวนการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน   

1.2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน 

วัตถุประสงค ์    

 8) นำขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงใน

การทำแผนบรกิารวชิาการในปีถัดไป 

ส.ค. 64  

1.2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของ

สังคม 
1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรยีนรู้ ต.ค. 64 นายภัทราวุธ สรีวิ

สุทธิ์ 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู/้องค์ความรูใ้นแหล่งเรยีนรูชุ้มชน ต.ค. 64-มี.ค 65  

3) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต.ค. 64-มี.ค.65  

4) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรูต้ามช่องทางต่างๆ    

5) รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.64, มี.ค.65 

มิ.ย.65, ก.ย. 65 

 

6) นำองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัย ส.ค. 65  
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2. กระบวนการส่งเสริมงานวจัิย จำนวน 2 งาน 

2.1 งานพัฒนานักวิจัย 

วัตถุประสงค ์    

พื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

นักวจิัยให้มีความเชี่ยวชาญในการ

เขียนผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน 

(O) 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยทีผ่่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน 

ก.ย. 64 นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ์ิ 

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด ต.ค.64-ก.ย.65 

3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย   

4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

ครบถ้วน 

ธ.ค.64, มี.ค.65 

มิ.ย.65, ก.ย. 65 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์มกีารตพีมิพ์และเผยแพร่

ผลงานวจิัยตามมาตรฐานท่ี

กำหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน 

(O) 

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ ต.ค.64-ก.ย.65 นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ์ิ 

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรอืนานาชาติให้

อาจารย์ทุกคนรับทราบ 
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กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวจัิย จำนวน 2 งาน   

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค ์    

 3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรอืเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  

 4) รายงานและสรุปผลการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของ

อาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน 

  

 

กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน   

3.1 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา

เห็นความสำคัญของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิงานด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผดิชอบ

งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค. 64 นายสุรชัย น้อยคำเมอืง 

2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชีค้วามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
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ดำเนินงาน (O) 3) จัดทำแผนปฏิบตัิการด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์และ

ตัวชีว้ัดของโครงการและได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสูงสดุของหน่วยงาน 

4) ประเมินความสำเร็จตามวตัถุประสงค์และตัวชีว้ัดของโครงการทุกโครงการที่กำหนด

ในแผนปฏิบตัิงานดา้นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค.64-ก.ค. 65 

5) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏบิัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมต่อผู้บรหิารหน่วยงานและมหาวิทยาลยัปีละ 2 คร้ัง 

ม.ค. 65 , ก.ค. 65 

6) เผยแพร่กจิกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค. 64- ก.ค. 65 

7) ประเมินความสำเร็จตามวตัถุประสงค์และตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการดา้นทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานตอ่ผู้บรหิารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ค. 65 

 8) นำผลการประเมนิของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง   
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กระบวนการปฏบิัตงิาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน   

4.1 งานพัมนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ

ได้รับการรับรองจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) สำรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอลิสา 

พจนารถ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มอืระบบ

กลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการฯ 

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 

 5) เสนอหลักสูตรใหค้ณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ   

6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ของ สกอ. 

 

7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดทำการสอน 

6 เดือน 
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8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

9) จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศกึษาเพื่อแจง้ สกอ. รับทราบ

หลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ 

 

4.2 งานรับนักศกึษา 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษา

ต่อให้เปน็ไปตามแผนการรับ

นักศึกษาที่วางไว ้

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดส่งแผนการรับนักศกึษาให้กองบริการการศกึษาเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

เม.ย. 64 นางสาวฐิตารีย์ จิตร

ประทุม 

2) กำหนดคุณสมบัติของผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อสง่ให้กองบรกิารการศึกษา ก.ย. 64 

3) ประชาสมัพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางตา่งๆ ส.ค. – ธ.ค. 64 

4) สอบปฏิบตัิหรอืสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ม.ค. 65 – ม.ิย. 65 

5) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับนักศึกษาประจำป ี ส.ค. 65 
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กระบวนการปฏบิัตงิาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน   

4.3 งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้แผนการเรยีนเป็นไปตาม

โครงสรา้งหลักสูตรและ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสนุันทาวา่ด้วยการจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )   

1)  สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด พ.ย. – ธ.ค. 64 นางสาวฐิตารีย์ จิตร

ประทุม 

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของ

คำอธิบายรายวิชา 

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหค้ณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ 

4)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการ

การศกึษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค. 65 
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4.4 งานจัดการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค ์    

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพวัตถุประสงค์ด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำ มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ก.ค. 

65 

 

นางสาวฐิตารีย์ จิตร

ประทุม 

2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 5 ธ.ค.64 

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 ที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-ธ.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-พ.ค. 65 

 4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 65 
นางสาวฐิตารีย์ จิตร

ประทุม 

5) จัดทำ มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ม.ค. 65 

ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 มิ.ย. 65 

6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ม.ิย. 65 

7) ประชาสัมพันธ์ใหน้ักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผูส้อนครบทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ีค. 65 

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผูส้อนและเสนอต่อผูบ้ริหาร  ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 64 

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.65 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. กระบวนการพัฒนานักศกึษา   

5.1 งานพัฒนานักศกึษา 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาได้รับ

การพัฒนาตามคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค์ 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.- ม.ิย. 64 นายสุรชัย น้อยคำ

เมอืง 

2) จัดทำแผนปฏบัิติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ดา้นทักษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด

วเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม.ิย. 65 

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานและผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 65 

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. กระบวนการพัฒนานักศกึษา   

5.1 งานพัฒนานักศกึษา 

วัตถุประสงค ์    

 6) นำผลการประเมินของโครงการมาปรับปรุง   

7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้

มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 4 ครั้ง 

ต.ค. 64, ม.ค. 65 

เม.ย. 65, ก.ค. 65 

8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

มิ.ย. 65 

9) นำผลการประเมินของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามา

ปรับปรุง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จำนวน 3 งาน   

6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา – เงินนอกงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ- การ

จัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตาม

ระเบียบและตรงความตอ้งการ 

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวจันทนา อนุลี

จันทร์ 

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึน้ไป 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

    วงเงนิเกิน    10,000 คกก. จำนวน 3 คน 

    วงเงนิไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพัสดุใหถู้กต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จำนวน 3 งาน   

6.2 งานควบคุมพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ

ให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ ต.ค. 64 -ก.ย. 65 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง 

1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง  

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใชง้าน 

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค. 64-ก.ย. 65 

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP  

2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผูรั้บผดิชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จำนวน 3 งาน   

6.2 งานควบคุมพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

 3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์   

4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ใหค้รบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน 

6.3 งานจำหน่ายพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

เพื่อจำหนา่ยพสัดุที่เสื่อมสภาพ 

วัตถปุระสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวจันทนา อนุลี

จันทร์ 

2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้

งานเพือ่ขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

3) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด 

สูญหาย 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงาน

ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพสัด ุจำนวน 3 งาน   

6.3 งานจำหน่ายพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

 5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย

และรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

  

6) ขออนุมัตจิำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ 

8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 

30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 

การจำหน่ายวัสดุ ต.ค. 64-ก.ย. 65 

1) สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน 

2) ขออนุมัตจิำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วธิีตกลงราคา) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพสัดุ จำนวน 3 งาน   

6.3 งานจำหน่ายพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

 3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุใหส้ำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบ   

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7. กระบวนการการเงนิ จำนวน 1 งาน   

7.1 งานเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกตอ้งตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย     

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบเงินรายได้

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถปุระสงค์ดา้น  

- การรายงานทางการเงิน (F) 

 

 

 

 

 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 นายเชาวฤทธ์ิ พนิจิ 
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- การปฏิบัติตามกฏหมายและ

ระเบียบ ข้อบงัคับท่ีเกี่ยวข้อง ( 

C ) 

1) โครงการได้รับอนุมัติจากผูบ้ริหารระดับสูง 

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน   

3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

    - กรณีเงนิงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

    - กรณีเงนิรายได้เบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้ 

4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP 

5) อนุมัตกิารเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8. กระบวนการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน   

8.1 งานจัดทำขา่ว ประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี

ความถูกต้องและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากรในหน่วยงาน ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวโยษิตา สม

เจรญิ 

2) คัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อหน่วยงาน 

3) ลงพืน้ที่เพื่อทำข่าวก่อนเวลาเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที 

4) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H 

5) ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว 

6) เสนอข่าวต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อนเผยแพร่ 

7) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน   

9.1  งานออกเลขรับ – ส่ง เอกสารในระบบ E-Office 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 

ครบถว้น เป็นไปตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วย

งานสารบรรณและสามารถ

คน้หาได้สะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุก

ครั้ง 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวพชิชาภา โหล

สกุล 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด 

9.2 งานร่าง / พิมพ์ หนังสอืราชการ / คำสั่ง 

วตัถุประสงค ์    

เพื่อให้การร่าง/พิมพ์ หนงัสือ

ราชการถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1. ร่าง /พมิพ์หนังสือใหถู้กต้อง ตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวพชิชาภา โหล

สกุล 

2. เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน   

9.3 งานจัดเก็บเอกสาร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็น

ระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู ่

สามารถสืบค้นไดง้่าย 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1. จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวพชิชาภา โหล

สกุล 

2. จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสอื (จากน้อยไปหามาก) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

10. กระบวนการจดัประชมุ จำนวน 1 งาน   

10.1 งานจัดประชุม (คณะกรรมการประจำหน่วยงาน) 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยเรื่อง

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ธ.ค. 64 นางสาวจินตนา ทพิ

รัตน์ 

2) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ม.ค. –ก.ย. 65 
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การจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

3) จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11 กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.1 งานสรรหาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร

เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

โปรงใส ่ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอตัรากำลงัให้เปน็ไปตามกรอบอัตรากำลงัที่มอียู่ 
ต.ค. 64-ก.ย. 65 นางสาวฐิตารีย์ จิตร

ประทุม 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออก

ข้อสอบ/ตรวจขอ้สอบ และสอบสัมภาษณใ์ห้กองบรหิารงานบุคคล 

3) ประชาสมัพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับสมัคร อย่างนอ้ย 5 วัน 

4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15 วนัทำการ 

5) สง่ผลการสอบ/สอบสมัภาษณ์ให้กองบรหิารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11 กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.2 งานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่

กำหนด/ตำแหน่งงานที่

เหมาะสมวตัถุประสงค์ดา้น 

การดำเนินงาน (O) 

1) สำรวจความตอ้งการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร พ.ค. 64 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจ

นิ่ม 

2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัตจิาก

ผูบ้ริหารระดับสูง 

ม.ิย. 64 

3) ส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด ต.ค.64-ก.ย.65 

4) ติดตามการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง ก.พ. 65, ส.ค. 65 

5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรใหม้หาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 

ครั้ง  

ม.ีค. 65, ก.ย. 65 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11 กระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.3 งานประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การประเมนิการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได ้

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดทำบัญชีรายชี่อสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราขการในระบบ ERP รอบท่ี 1 ม.ีค. 64 

รอบท่ี 2 ก.ย. 64 

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจ

นิ่ม 

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระ

งาน 

3) ดำเนนิการประเมินผลและยนืยันข้อมูลในแบบประเมิน 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการรับทราบผลการประเมินฯ ในระบบ ERP รอบท่ี 1 เม.ย. 64 

รอบท่ี 2 ต.ค. 64 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

12 กระบวนการจัดทำคำขอตัง้งบประมาณ จำนวน 1 งาน   

12.1 งานจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการ 1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะ พ.ค. 64 นายอรรคพล ธรรม
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บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

หน่วยงานจัดการศกึษา) บุตร 

2) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัด

การศกึษา) 

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีใหก้ับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

ประจำปี ให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. 64 

4) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี 

5)  บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มกีารจัดสรร

งบประมาณ 

6) เสนอคำขอตั้งงบประมาณให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ  
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจำปี จำนวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจำป ี

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการ

บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน ม.ีค. 64 นายอรรคพล ธรรม

บุตร 

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน  

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจำปี 

เม.ย. 64 

4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

มิ.ย. 64 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้คณะกรรมการประจำ

คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจำปี จำนวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารประจำปี 

วัตถุประสงค ์    

 6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้อธิการบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

ก.ค. 64  

 7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงานใหร้ับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ส.ค. 64  
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14. กระบวนการตดิตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 งาน   

14.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ดำเนินงานมีความถูกตอ้ง 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการ

พร้อมบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 นายอรรคพล ธรรม

บุตร 

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่าน

ระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

3) ผูบ้ริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณและผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน

สอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอดุมศึกษา

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย 

ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ต.ค. 64 นางสาวจินตนา ทพิย์

รัตน์ 

2) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และ

มอบหมายผูร้ับผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน  

ธ.ค. 64 

4) สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ม.ีค. 65 

5) รายงานผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิน้สุดภาคการศกึษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 65 

ภาคการศึกษาที่ 2 ม.ิย. 65 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค ์    

 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ CHE QA online  

มิ.ย. 65  

 7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ก.ค. 65  

 8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 

(improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรับ

ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ส.ค. 65  

 9) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 

CHE QA online  

ส.ค. 65  

 10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและระยะเวลาท่ี

มหาวทิยาลัยกำหนด 

ส.ค. 65  
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค ์    

 11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ

พจิารณาก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

ส.ค. 65  
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

16. กระบวนถา่ยทอด ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ   

16.1 งานติดตามและประเมินผลการปฏบัิตงิานราชการ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการมี

ประสิทธิภาพและมีผลการ

ปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

ก.ย. 64 นางสาวจนิตนา ทพิย์

รัตน์ 

2) ผูบ้ริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ

หน่วยงาน 

4) จัดทำคู่มอืประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนน ในระบบตดิตามฯ ก.ย.-ต.ค. 64 

6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค. 64 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

16. กระบวนถา่ยทอด ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ   

16.1 งานติดตามและประเมินผลการปฏบัิติงานราชการ 

วัตถุประสงค ์    

 7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องรับทราบ 

ต.ค. 64  

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 

ต.ค. 64-ก.ย. 65  

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการใน

ระบบติดตามใหม้หาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

  

10) รายงานความก้าวหนา้การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

รายงานให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.64, ม.ีค.65 

ม.ิย.65, ก.ย. 65 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  ๗๒  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

---------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และนำไปสู่การปฏิบัติใน

แผนระยะ ๕ ปี ประกอบกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  จึงต้องมีการดำเนินการทบทวนเป้าประสงค์ 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้  

          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ กับมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

แผนปฏิบัติการย่อยดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา   ประธานกรรมการ 

๒. รศ. ทัศนยี์ ศริิวรรณ    กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ กรรมการ 

๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   กรรมการ 

๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

๖. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

๗. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน 

๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ใหค้ำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ 

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๑. รศ. ทัศนยี์ 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 เพิ่มสนิพานทอง  กรรมการ 

  ๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

  ๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

  ๑๒. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน  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   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 
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๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

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 รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ  

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 
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๙. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   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. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 

๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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 ๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอลิสา พจนารถ    กรรมการ 

๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการ 

๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๖. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธิ์    กรรมการ 

๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้ 

๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการ 

๓. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 

๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๗. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ง    กรรมการ 

๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน  กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๑๓. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๔. นายภัทราวธ สรีวิสุทธิ์    กรรมการ 

๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการ 

๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๓. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธิ์    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 

๕. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรรมการ 

๖. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   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. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย์   กรรมการ 

๓. นางสาวอลิสา พจนารถ    กรรมการ 

๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศษิย์   กรรมการและเลขานุการ 

๕. นายมานิต ศรีวัง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิยาลัย ฯ  

๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 
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๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล   กรรมการ 

๓. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ง    กรรมการ 

๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการ 

๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

 ๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

 ๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

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 ให้มีประสทิธิภาพ 

 ๖. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม  
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 สั่ง   ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

 

        

 

             (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 

                         รักษาราชการแทนคณบดี 

        วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิความ

เสี่ยง (FM-RM 01) 
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มีโอกาสเกิดข้ึนในทุกๆ ปีการศกึษา สูงมาก 5 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศกึษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 

21 ข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 2 ปีการศกึษา สูง 4 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศกึษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 

16- 20

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 3 ปีการศกึษา ปานกลาง 3 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศกึษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 

11-15

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 4 ปีการศกึษา น้อย 2 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศกึษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 

6-10

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 5 ปีการศกึษา น้อยมาก 1 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศกึษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 5

 ลงมา

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 - 5 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 - 2 

หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการครบท้ัง 6 ข้อ

น้อยมาก 1

 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

1.3 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน 

พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

2 3 6 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

เส่ียงสูง

มาก

ฝ่ายบริการการศกึษา

 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถ

ของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้

4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง 

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน 

พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

1.ด้ำนกลยุทธ์

 1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไป

ตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้

1. จ านวนรับนักศกึษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศกึษาของประเทศ

ไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัย

เรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิม่ข้ึน (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศกึษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจากได้รับ

การคัดเลือกเข้าศกึษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6.สถาบันการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการ

แข่งขันกันมากข้ึน (T:61)

4 5 20

แบบฟอร์มกำรระบุควำมเส่ียง และประเมินควำมเส่ียง (FM-RM 01) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2565

หน่วยงำน : วิทยำลัยกำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

หน่วยงาน
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มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศกึษาด้านการ

บริการวิชาการครบท้ัง 5 ข้อ

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 ไม่มีงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 สูง 4 มีงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 เร่ือง

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3 เร่ือง

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 5 เร่ือง

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 มีงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 7 เร่ือง

น้อยมาก 1

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจยัท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจยักับเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

3. การให้ความส าคัญและประสิทธิภาพการท างานวิจยั

และพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายวิจยัและพัฒนา

9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายวิจยัและพัฒนา

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

 2.1 การน างานวิจยั นวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มี

น้อย

 1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการด าเนินงานด้าน

บริการวิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล 3 3
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มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 สูงมาก 5 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน มากกว่าร้อยละ 5

 ข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 5 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 - 8 ปานกลาง 3 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 3 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 - 5 น้อย 2 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 2 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 1 น้อยมาก 1

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/ สูงมาก 5 มีการฉีดพน่น้ ายาฆา่เช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย สูงมาก 5

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศกึษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

สูง 4 มีการฉีดพน่น้ ายาฆา่เช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   

3 วัน และมีการจดัหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศกึษาของ

มหาวิทยาลัย

สูง 4

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศกึษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

ปานกลาง 3 มีการฉีดพน่น้ ายาฆา่เช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   

2 วัน และมีการจดัหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศกึษาของ

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศกึษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

น้อย 2 มีการฉีดพน่น้ ายาฆา่เช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย    

1 วัน และมีการจดัหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศกึษาของ

มหาวิทยาลัย

น้อย 2

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศกึษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้

ติดเช้ือคนแรก

น้อยมาก 1 มีการฉีดพน่น้ ายาฆา่เช้ือโรคพื้นท่ีโดยรอบ และมีการจดัหาวัคซีน

ให้แก่บุคลากร/นักศกึษาของมหาวิทยาลัย

น้อยมาก 1

ไม่สามารถเปิดพพิธิภัณฑ์ระยะเวลา1- 

2 เดือน

สูงมาก 5 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมมีจ านวนน้อย

กว่า 15,000 คน

สูงมาก 5

ไม่สามารถเปิดพพิธิภัณฑ์ระยะเวลา 

2-3เดือน

สูง 4 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมมีจ านวนระหว่าง

 15,000-15,999 คน

สูง 4

ไม่สามารถเปิดพพิธิภัณฑ์ระยะเวลา

เดือน3-4

ปานกลาง 3 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมมีจ านวนระหว่าง

 16,000-16,999 คน

ปานกลาง 3

ไม่สามารถเปิดพพิธิภัณฑ์ระยะเวลา 

4-5 เดือน

น้อย 2 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมมีจ านวนน้อย

กว่า 17,000-17,999 คน

น้อย 2

ไม่สามารถเปิดพพิธิภัณฑ์ให้บริการได้

มากกว่า6 เดือนข้ึนไป

น้อยมาก 1 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมมีจ านวนเท่ากับ

หรือมากกว่าค่าเป้าหมาย 18,000 คน

น้อยมาก 1

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถ

เปิดให้พพิธิภัณฑ์ให้บริการได้

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม

 2.4 จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้

ด้านศลิปวัฒนธรรมลดน้อยลง 

(>เป้าหมาย 18,000 คน)

มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเส่ียง ไม่ปฏิบัติ

ตัวตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่

รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ 

และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร/นักศกึษา

ของมหาวิทยาล้ย

4 4 16 ความ

เส่ียงสูง

ฝ่ายบริการ 2.3 โรคระบาด

1. นักศกึษาไม่สามารถรวมตัวเพือ่ด าเนินการจดักิจกรรม

ได้เน่ืองจากสถานการณ์ด้านการแพร่กระจายของโรค

ระบาด

2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจ ากัดในการใช้

พื้นท่ี จ านวนคนเข้าร่วม เพือ่ให้สอดคล้องกับประกาศ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการเปล่ียนแปลงใน

สถานการณ์ปัจจบัุน 

3. การด าเนินการจดักิจกรรมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน

แผนฯ เกิความล่าช้า มีการปรับเปล่ียนหรือขยายเวลาใน

การด าเนินงาน  

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม

  2.2 การจดักิจกรรมพัฒนานักศกึษาไม่

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด

 

 



 

81 
 

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาท

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยท่ีรุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 –

 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจบ็ระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 

100,000 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจบ็ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจบ็ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

2 ความ

เส่ียง

น้อยมาก

ฝ่ายบริหาร 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของ

โปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

ฝ่ายบริหาร



 3.1 ไฟฟา้ดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง 

ฟา้ผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟา้  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟา้ในสถานี

ไฟฟา้แรงสูง เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟา้ เเละสายไฟฟา้

 แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ หรือนกเกาะ

ลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟา้ลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่

ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟา้ขัดข้องจากอุปกรณ์

ไฟฟา้ผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟา้

ฝ่ายบริหาร3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบ

ไฟฟา้อาจมีการช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟา้ อาจก่อให้เกิดจดุท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟา้ช๊อตหรือลัดวงจร

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)
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มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 สูงมาก 5 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา มากกว่าร้อยละ 3 

ข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 3 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 - 8 ปานกลาง 3 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 2 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 - 5 น้อย 2 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 1 ลงมา น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับสูงว่าปีท่ีผ่านมา มากกว่าร้อยละ 1 ข้ึน

ไป

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวข้อง

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 9 น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน น้อยมาก 1

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ 

สป.อว มีการเปล่ียนแปลงเพิม่เติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้

นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายบริหาร การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

3 3 9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ 3.4 การเบิกจา่ยงบประมาณไม่เป็นไป

ตามแผน

1. การจดัซ้ือจดัจา้งงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

2. การจดัโครงการไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน ท าให้การ

เบิกจา่ยล่าช้าด้วย
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มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความ

เสียหาย 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมี

ช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพนิิจ

ของเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพอ้งการกีดกันการ

สร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

2

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้อง

กับผู้ประกอบการ

2 3 6 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

2 3 6 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

3 6 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพือ่ให้

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการ

จดัซ้ือจดัจา้ง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)
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ตารางแสดงผลการประเมินความเสีย่ง (FM-RM 02) 
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1. แต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติ

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่ปรับปรุงการ

ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

 และตรงกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศกึษาในต่าง ประเทศ

เพิม่มากข้ึน

2. พัฒนาหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน

ให้มีความน่าสนใจและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เน้นการปฏิบัติมากข้ึนและตรงกับความ

ต้องการของผู้ประกอบการ

3. พัฒนาส่ิงอานวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน ท่ีเอี้อต่อการเรียนรู้ เช่น การ

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (New 

normal)

1. ปรับปรุงระบบการเข้าออกอาคารของ

วิทยาลัย ฯ

2. จดัจดุบริการเจลแอลกอฮอล์ เพือ่ท า

ความสะอาดมือและจดุสัมผัสต่าง ๆ

3. จดัพื้นท่ีส าหรับการจดัการเรียนการสอน

แบบเว้นระยะห่าง

4. จดัการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับ

วิชาท่ีสามารถจดัแบบออนไลน์ ได้

5. ให้ความรู้กับนักศกึษาและบุคลากรของ

วิทยาลัย ฯ เพือ่การป้องกันดูแลรักษา

สุขภาพ และรณรงค์ให้นักศกึษาและ

บุคลากรฉีดวัคซีน ให้ครบ 100 %

หน่วยงำน : วิทยำลัยกำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร

1 ตุลาคม 2564 - 

30 กันยายน 2565

1 ตุลาคม 2564 - 

30 กันยายน 2565

1.ด้ำนกลยุทธ์

1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

จ านวนนักศกึษามีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง

เป็นระยะเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

และส่งผลกระทบต่อจ านวนงบประมาณ

ในการบริหารจดัการวิทาลัย ซ่ึงมีจ านวน

ลดลงตามจ านวนนักศกึษา

12 สูง ลดความเส่ียง ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ผู้

ก ากับดูแล / นางสาวหน่ึง

ฤทัย ใจน่ิม ผู้รับผิดชอบ

4 5 20 สูงมาก 3 4

แบบฟอร์มแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง (FM-RM-02) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) สัญญำณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีกำร

จัดกำรกับ

ควำมเส่ียง

 (8) กิจกรรมกำรจัดกำรควำมเส่ียง
(9) ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร

(10) ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

3 3 9 ปานกลาง ลดความเส่ียง ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ผู้

ก ากับดูแล / นาย

เมธาวัฒน์ แสงใส, 

ผู้รับผิดชอบ

2.3 โรคระบาด มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความ

เส่ียง ไม่ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของ

ภาครัฐ และการอยู่รวมกลุ่มกันหลายคน 

อยู่ในสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ และ

พบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร/

นักศกึษาของมหาวิทยาลัย ท าให้วิทยาลัย

จดัการการสอนแบบฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ

4 4 16 สูง

 



 

 
86 

- -

- -

- -

- -

- -

5.3 ควำมเส่ียงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

 


