
 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

  

 

 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

คำนำ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ 

ถอืปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐรวมทั้งเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพนัธกิจของคณะและใหร้ะดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับ

การประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดใหต้้องมกีารบริหารจัดการความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น   
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา จึงได้ทำแผนบริหารความเส่ียง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 

โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก ่ 

บทที่ 1 บทนำ  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเส่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังว่าแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จะเป็นแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ให้มกีารบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 

 

 

 

 ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

                                                                  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 



 

บทสรุปสำหรับผูบ้รหิาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดใหห้น่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถอืปฏิบัติตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้

ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ 

และระบุปัจจัยที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเส่ียงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้

ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่

แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มีการจัดทำแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตาม

ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิด

การรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความ

เส่ียงเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงาน

จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอน

ปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : 

Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบคุวามเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมนิการบรหิารความเส่ียง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ความ

เสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้าน

นโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมนิมีความเส่ียงที่ต้องนำมา

บริหารจัดการความเส่ียง จำนวน 1 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 5 ความเสี่ยง จำแนกตาม

ประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 



 

1. ดา้นกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเส่ียง ได้แก ่ 

1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ (ปี 2566) 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในวิทยาลัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลา

แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้ 

 

งาน วัตถุประสงค ์ จำนวน

กิจกรรม 

การควบคุม 

1.กระบวนการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและทอ้งถิ่น จำนวน 2 งาน  

1.1 งานบริการวิชาการ แก่

ชุมชนและทอ้งถิ่น  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การบรกิารวิชาการตรงตามตอ้งการ

ของชุมชนและทอ้งถิ่น 

8 

1.2 งานบรกิารศูนย์เรยีนรู้สู่

ชุมชน  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้แหล่งเรยีนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม  

 

6 

2.กระบวนการส่งเสรมิงานวจิัย จำนวน 2 งาน   

2.1 งานพัฒนานักวจิัย  วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี

ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

4 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย  วัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ

ตพีิมพ์และเผยแพร่ผลงานวจิัยตามมาตรฐานที่กำหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

4 

3.กระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน   

3.1งานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญ

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O)  

8 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน   

4.1 งานพฒันา/ปรับปรุง

หลักสูตร  

 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและไดร้ับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C)  

9 

4.2 งานรับนักศึกษา  วัตถุประสงค ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป

ตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

5 



 

4.3 งานจัดทำแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร  

 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสรา้ง

หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า

ดว้ยการจัดการศึกษา  

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C)  

4 

4.4 งานจัดการเรียนการสอน  วัตถุประสงค ์เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

8 

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน  

5.1 งานพัฒนานกัศึกษา  วัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

(5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

9 

6. กระบวนการพัสด ุจำนวน 3 งาน   

6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซือ้ 

จัดจา้ง โดยวิธตีกลงราคา – 

เงินนอกงบประมาณ  

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามระเบยีบ

และตรงความตอ้งการ  

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C)  

4 

6.2 งานควบคุมพัสดุ  วัตถุประสงค ์ 

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พรอ้มใช้งาน  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

4 

6.3 งานจำหน่ายพัสด ุ วัตถุประสงค ์เพื่อจำหน่ายพัสดุท่ีเสือ่มสภาพ  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

 

8 

7. กระบวนการการเงนิ จำนวน 1 งาน   

7.1 งานเบกิจ่าย  วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบยีบการเบกิจ่าย  

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง  

- ระเบยีบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

วัตถุประสงค์ด้าน  

- การรายงานทางการเงิน (F)  

- การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(C)  

6 

8.กระบวนการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน   

8.1 งานจัดทำข่าว 

ประชาสัมพันธ์  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกตอ้งและ

รวดเร็ว  

7 



 

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)  

9. กระบวนการธรุการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน   

9.1 งานออกเลขรับ – ส่ง 

เอกสารในระบบ E-Office  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสารถูกตอ้ง 

รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นไปตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่า

ดว้ยงานสารบรรณและสามารถค้นหาไดส้ะดวกรวดเร็ว  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

2 

9.2 งานร่าง / พมิพ์ หนังสอื

ราชการ / คำสั่ง  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การร่าง/พมิพ์ หนังสอืราชการถูกตอ้ง

เป็นไปตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสาร

บรรณ  

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C)  

2 

9.3 งานจัดเก็บเอกสาร  วัตถุประสงค ์เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบยีบ แยก

เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบคน้ได้ง่าย  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

2 

10.กระบวนการจัดประชุม จำนวน 1 งาน   

10.1 งานจัดประชุม 

(คณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน)  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง การจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )  

 

 

3 

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.1 งานสรรหาบุคลากร  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบยีบ

ที่กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C)  

5 

11.2 งานพัฒนาบุคลากร  วัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาท่ีตรงตาม

สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานท่ีเหมาะสมวัตถุประสงค์

ดา้น การดำเนินงาน (O)  

5 

11.3งานประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง (C)  

4 

12 กระบวนการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ จำนวน 1 งาน  

12.1 งานจัดทำคำขอต้ัง

งบประมาณ  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบรหิารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม  

6 



 

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำป ีจำนวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจำป ี 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบรหิารจัดการ

หน่วยงานที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

7 

14. กระบวนการตดิตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 งาน   

14.1รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการ

ดำเนินงาน  

วัตถุประสงค ์เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลการดำเนินงานมีความถูกตอ้ง  

วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนนิงาน (O)  

4 

15. กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน  

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษาวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบยีบ ข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง (C)  

11 

16. กระบวนถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

16.1 งานติดตามและ

ประเมนิผลการปฏิบัตงิาน

ราชการ  

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการมปีระสทิธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนด  

วัตถุประสงคด์้าน การดำเนินงาน (O)  

10 
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บทที่ 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

ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ

ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

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 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถอืปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

(ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ

คณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม  



 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประวัตคิวามเป็นมาของหน่วยงาน 

 จากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ให้รวมศาสตร์ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกันมาจัดการสอนในคณะเดียวกัน

เพื่อผลักดันให้ศาสตร์นั้นได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงเป็นจุดแข็งที่จะพัฒนาสาขาสู่ความเป็นเอตทัคคะของ

มหาวิทยาลัยซึ่งได้วางแนวทางการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรการศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามทิศทางและ

จุดเน้นของประเทศให้มีศักยภาพที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่ตอบสนองการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ เป็นการสร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง

อย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยใน

ลักษณะจตุรภาค  

ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทามีผลงานที่เป็นแม่แบบด้านงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ มีการจัดการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย 

มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเอตทัคคะดา้นวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ

ด้านการท่องเที่ยวและการบริการในยุค New Normal ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัย

จึงได้จั้ดตั้ง “วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” เป็นการรวมกลุ่มสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรรม

บริการ (Hospitality Industry) โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้ นฐานทางด้านการบริหารและด้าน

สังคมศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ในด้านวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสายงานบริการ มี

การบูรณาการการฝึกประสบการณ์โดยนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงสอดรับกับระบบการจัดการ

ทางอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) และกำหนดเป้าหมายผลผลิตที่ชัดเจนเพื่อสนองตอบให้ทันต่อความต้องการขององค์กรที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และผลิตบัณฑิตให้ เป็นที่ยอมรับของ

ผู้ประกอบการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 

 

 

 

 



 

โครงสร้างวิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.2.1  วสิัยทัศน์ (Vision) 

  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 

      สร้างมืออาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมบริการ ด้วยการจัดการและทักษะความเป็นผู้นำพลวัตรของ

อุตสาหกรรมบริการที่นำสมัย 

      To provide outstanding community-focused hospitality industry professionals and leaders with 

dynamic management and leadership skills grounded in significant, contemporary industry experience.) 

1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce gradates with front row quality)  

 2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม (Provide academic services and 

transfer technology to communities and international society)  

  3) อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงครักษา สืบสาน ความ

เป็นไทย  (Conserve and develop services provision as the center for arts and culture service center and 

sustain the Thainess ) 

 4) วิจั ย  สร้ างนวัตกรรมและองค์ ค วามรู้  (Conduct Research, create innovation and develop 

Knowledge for society) 

 5)เป็นวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

modern management system for versatility with concentration on network participation) 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือข่าย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเปน็แบบอย่างทีด่ตีามวิถีของรัตนโกสนิทร์” 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏบิัติตนในจริยวตัรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส(Virtues and Thai 

etiquette practices and seniority recognition) 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบตัิ ถนัดวิชาการ เชีย่วชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มจีิตสาธารณะ 
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นยิามของคำสำคัญอตัลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะหรือมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคณุธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

นยิามคำสำคัญเอกลกัษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

         เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสทิธิภาพ 

 

1.2.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

ค่านิยมหลักที่วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ยึดถือเป็นวิถชีีวิตในการดำเนินงานรว่มกัน 

(Shared value) ได้แก่ “CHIM” 

C (Cooperation): ร่วมมือ 

H (Heart): เปี่ยมด้วยหัวใจ 

I (Integrity & Intelligence): ซื่อตรง และชาญฉลาด 

M (Mastery): ความเป็นนายในงานและกิจการที่รับผิดชอบ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHIM ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการ

ของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งจะ



 

สร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี้มี

บรรยากาศที่มีความร่วมมือการทำงานเป็นทีม ด้วยการใช้ความเป็นนายในการทำงานและกิจกรรมที่

รับผิดชอบได้อย่างมีความสุข มีความรักและความภักดีต่อวิทยาลัย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และ

ตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผน

ยุทธศาสตร์นี้ 

1.2.9 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2566 – 2569) 

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเสน้ทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑติ 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลติบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลกึซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 
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3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลติงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1.) ส่งเสริมให้มกีารบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มกีารจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

กำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 

ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดัง  

 



 

จากรูปแบบของการบรหิารจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาดว้ย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเ่ป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอยีด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนทีพ่ร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยทีย่ึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอยา่งเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH”  

 

1.2.10 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเ้ป็นมืออาชีพ (Develop and 

enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาตเิพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกจิและ

สังคมอย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for better and 

sustainable quality of life, economy and society) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ (Construct the 

network cooperation and elevate the recognition to the international level) 

ตารางที่ (3.4) แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์

จำนวน 

เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตใหเ้ป็น

มอือาชีพ 

8 33 29 33 

2) สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ยืน 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

7 9 8 8 

รวมทั้งสิน้ 24 65 54 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 ข้อมูลผลการดำเนนิงานปทีี่ผ่านมา  

1.3.1 ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวชิาที่เปิดสอน 

สาขาวชิา 

จำนวนสาขาวชิาที่เปิดสอน 

ปกีารศึกษา 

2564 

ปีการศกึษา 

2565 

ปีการศกึษา 

2566 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 3 3 6 

สาขาวิชาธุรกิจการบนิ    

สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว    

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม    

คณิตศาสตร์ศึกษา - -  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ - -  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิทีพ่ัก - -  

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ 1 1 1 

สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัลระหว่างประเทศ    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ - - 1 

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ - -  

รวมทั้งสิ้น 4 4 8 
 

1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา/ปกีารศกึษา 

2561 2562 2565 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวชิาธุรกิจดจิิทลัระหว่างประเทศ 121 71 53 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาธรุกิจการบิน 691 543 412 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 71 65 43 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการโรงแรม 89 75 76 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาคณติศาสตร์ศึกษา - - - 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 527 732 1.054 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั 669 667 693 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเทีย่วและบริการ 15 16 6 

รวมทั้งสิน้ 2,173 2,167 2,337 
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1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/             

ปกีารศึกษา 

2561 2562 2565 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวชิาธุรกิจดจิิทลัระหว่างประเทศ 15 19 24 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาธุรกิจการบิน 75 95 142 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 12 13 30 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการโรงแรม - - 29 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา - - 1 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยว       และ

บริการ 

- - 261 

หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 138 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเทีย่วและบริการ - - - 

รวมทั้งสิน้ 102 127 625 

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑติ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
การมีงานทำ/ปกีารศึกษา 

2561 2562 2565 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวชิาธุรกิจดจิิทลัระหว่างประเทศ 91.48 89.43 82.76 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาธุรกิจการบิน 89.48 93.36 78.99 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 91.56 96.79 87.50 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการโรงแรม 92.99 93.59 61.43 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ - - 69.07 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 78.52 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเทีย่วและบริการ - - - 

รวม 91.37 93.29 76.37 

 

 

 

 



 

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลงานวิจัย/ปกีารศึกษา 

2562 2565 2566 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวชิาธุรกิจดจิิทลัระหว่างประเทศ 4 4 3 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาธุรกิจการบิน 7 5 3 

หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 3 3 8 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการโรงแรม 3 3 3 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาคณติศาสตร์ศึกษา 7 5 10 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ - - 7 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 4 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเทีย่วและบริการ - - 4 

รวมทั้งสิน้ 24 20 42 

1.3.6 ข้อมูลการบรกิารวชิาการและวิชาชีพและข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สำรวจผลงานบริการวิชาการของอาจารย์ปี

การศึกษา 2566  พบว่า มีงานบริการวิชาการทั้งสิ้น 2  โครงการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งสิ้น 1  โครงการ ดังแสดงข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน

ปีการศึกษา 2562 -2566 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนโครงการบริการวชิาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม /ปกีารศกึษา 

2562 2565 2566 

หลักสูตรนานาชาต ิ

โครงการบรกิารวชิาการ 1 2 2 

โครงการทำนุบำรุงศลิปวฒันธรรม 1 1 1 

รวมทั้งสิน้ 2 3 3 
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1.3.7  ข้อมูลบุคลากร 

     สายสนับสนุนวชิาการ 

ฝ่าย 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5 1 - 6 5 1 - 6 5 1 1 7 

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

ฝ่ายคลังและพัสด ุ 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

วจิัยและบริการวชิาการ 2 - - 2 1 - - 1 2 - - 2 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

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

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

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

รวมทั้งสิน้ 17 2 - 19 15 2 - 17 18 2 - 21 

   สายวชิาการ 

สาขาวิชา 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566 

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

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต

สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัลระหว่าง

ประเทศ 

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

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาธุรกิจการบิน 

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

หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยว 

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

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาการจัดการโรงแรม 

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

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาคณติศาสตร์ศึกษา 

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

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบรกิาร 

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

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



 

การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บรกิาร 

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

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

 

  1.3.8 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54  มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี รายละเอียด 

ดังนี้ 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับด ี

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 4 
1.2 , 1.3  

(4.84+1.48) 

1.4 

(5) 
1.1 

(3.64) 
3.74 ระดับด ี

2 3 
2.1 

(5) 

2.3 

(5) 

2.2 

(5) 
5.00 ระดับดีมาก 

3 1 
- 3.1 

(5) 

- 5.00 
ระดับดีมาก 

4 1 
- 4.1 

(5) 

- 5.00 
ระดับดีมาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5+5) 

- 5.00 
ระดับดีมาก 

รวม 11 3 6 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.77 5.00 4.32 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับด ี  
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1.3.9 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยฯ ได้นำความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเข้ากระบวนการลดความเสี่ยง โดยมีผล ดังนี้  

ความเสี่ยง ผลการประเมินก่อน

ควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

คำอธบิายผลการดำเนนิงานตามกจิกรรมการจัดการความเสี่ยง ผลการประเมินหลัง

ควบคุม 12 เดอืน 

ผู้รับกำกับ/ผู้ผิดชอบ 

จำนวนนักศึกษา

ที่รับใหม่ไม่เป็นไป

ตามแผนการรับ 

ที่กำหนดไว ้ 

ระดับคะแนน 20 

ความเส่ียงสูงมาก  

ระดับคะแนน 16  

ความเส่ียงสูง  

วิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเข้ามาดูแล

และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เพื่อให้นักเรียน ได้ทราบถึงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของ

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media 

กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบุคลากร กลุ่มศิษย์เก่า 

2. จำนวนข่าวบนเว็บไซต์หน่วยงานที่เผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์  

3. การออกประชาสัมพันธ์ เชิงรุกในโรงเรียนทั่วประเทศทั้งแบบ ออฟไลน์ 

และออนไลน์ 

4. ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา 

ระดับคะแนน 6 

 ความเส่ียงปานกลาง 

ดร.วีระ วรีะโสภณ / 

นางสาวฐติารีย์ จิตรประทุม  

โรคระบาด  ระดับคะแนน 16 

ความเส่ียงสูง  

ระดับคะแนน 9 

ความเส่ียงปาน

กลาง  

1. ประสานวิทยาเขต ฯ เพื่อฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการระบาด

ของโรคระบาด COVID-19 

2. วิทยาลัย ฯ ได้จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้นักศึกษาและบุ

คลกรทุกท่านทำความสะอาด ก่อนเขา้ภายในอาคาร 

3. จัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างโดยมีฉากกัน้ระหว่างโต๊ะและลด

จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน Onside 

4. ฝ่ายอาคารสถานที่ไดดำเนินการจัดจุดวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองอุณหภูมิ

ผู้ที่เขา้มาภายในอาคารในเบือ้งต้น 

5. นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้และวิธีป้องกันตัวจากโรคระบาด 

และรัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการการรักษาระยะห่าง มาเป็นระยะ 

ๆ และประกาศให้โรคระบาด COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น และเป็นโรค

ระบาดเฝ้าระวัง ดังเช่น ไข้เลือดออก และไขห้วัดใหญ่ ต่อไป 

ระดับคะแนน 4  

ความเส่ียงน้อย 

ดร.วีระ วรีะโสภณ / 

นางสาวฐติารีย์ จิตรประทุม  
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  1.3.9 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 2565 2566 

งบบุคลากร 31,587,800 26,896,160 14,442,160 

-งบประมาณเงินรายได ้ 31,587,800 26,896,160 14,442,160 

-งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 

งบดำเนนิงาน 8,221,900 6,297,840 4,770,140 

-งบประมาณเงินรายได ้ 8,221,900 6,297,840 4,770,140 

-งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 

งบลงทุน 1,805,900 8,000,000 0 

-งบประมาณเงินรายได ้ 166,900 0 0 

-งบประมาณแผ่นดิน 1,659,000 8,000,000 0 

งบเงินอุดหนุน 0 252,000 421,100 

-งบประมาณเงินรายได ้ 0 0 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ 10,800,000 252,000 421,100 

งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 

-งบประมาณเงินรายได ้ 0 0 0 

-งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 

รวมงบประมาณ วิทยาลัย 52,415,600 41,446,000 19,633,300 

-งบประมาณเงินรายได ้ 39,976,600 33,194,000 19,212,300 

-งบประมาณแผ่นดิน 12,439,000 8,252,000 421,000 
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บทที่ 2  
แนวทางการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 เพื่อให้วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบและการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561 กำหนดใหห้น่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถอืปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 กำหนดใหห้น่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียง

ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงกำหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาโดยครอบคลุมพันธกจิทุกดา้น 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจ

และแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม 

สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 



 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่า

เปา้หมาย ประจำปีงบประมาณ 2566 

  เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด

ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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2.3 ปฏิทินการดำเนนิงานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้

กำหนดปฏทิินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอยีดดังน ี้ 

1) ปฏิทินการดำเนนิงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผดิชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขัน้ตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

     

1  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

1 ก.ย. 2565  คณบดี,

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและควบคุม

ภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

2  จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

24 ก.ย-8 

ต.ค 2565  

คณบดี, รอง

คณบดี,

หัวหน้า

สำนักงาน,

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

(ร่าง) แผนบริหารความ

เส่ียง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  

3  เส น อ แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ  

12 ต.ค. 

2565  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

แผนบริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ที่ผ่านความเห็นชอบ  

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่

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

นโยบายและแผน  

13 ต.ค. 

2565  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

จัดส่งแผนบริหารความ

เส่ียง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ให้กับกอง

นโยบายและแผนตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 



 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผดิชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

  

5  เผยแพร่แผนบริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

13 ต.ค. 

2565  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

ประชาคมได้รับรู้แผน

บริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  

ขั้นตอนท่ี 4 การดำเนินการตามกลยุทธ/์แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

6  ดำเนินการตามแผนบรหิารความ

เส่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  

ต.ค. 65-

ก.ย.66  

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

ผลการดำเนินการตามแผน

บริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจตดิตาม ประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

7 

  

  

  

  

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กับฝ่ายต่าง 

ๆ  

  รองคณบดี,

หัวหน้า

สำนักงาน,  

 

ความก้าวหน้าของการ

ดำเนินการตามแผนบรหิาร

ความเส่ียง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

 

- รอบ  6 เดือน มี.ค. 66 

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 66 
 

8 

  

  

  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานเพือ่

ทราบ  

  นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

 

ผู้บริหารรับทราบรายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566  

 

 

- รอบ  6 เดือน มี.ค.66 

- รอบ  12 เดือน ก.ย. 66 

9 

  

  

  

  

จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.2566 ให้กับกอง

นโยบายและแผน 

  นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

จัดส่งรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนบรหิาร

ความเส่ียง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 

ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - รอบ  6 เดือน มี.ค.66 
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ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผดิชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต 

- รอบ 12 เดือน ก.ย.66 

10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ              

ก.ย.66 นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหนว่ยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

11 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน

บริหารความเส่ียงในปถีัดไป  

ก.ย.66 นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน  

(ร่าง) แผนบริหารความ

เส่ียง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

12 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2566 ให้

ประชาคมทราบ 

ก.ย.66  ประชาคมรบัทราบรายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

 

2) ปฏิทินการดำเนนิงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลติ/ผลลัพธ์ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคมุภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ค. 65 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน พ.ค. 65 แนวทางการควบคุ มภ าย ใน  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. จัดทำแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เม.ย. 65 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการ

ก.ค. 65 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ได้รับความเห็นชอบ 



 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลติ/ผลลัพธ์ 

บรหิารหน่วยงานหรอืผู้บรหิารสูงสุดของ

หนว่ยงาน และอธกิารบดเีพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบ

ให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวกเขา้ในเล่ม

แผนบริหารความเสี่ยง) 

ก.ย. 65 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวขอ้งนำไปสู่การปฏิบัติ 

 

ต.ค. 65 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

7. ดำเนนิการตามแผนการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. 65 ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. ประเมินผลการควบคุมภายใน  ก.พ. 66 ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 รอบ 6 และ 12 เดอืน 

- รอบ 6 เดอืน   

- รอบ 12 เดอืน  

 

ก.ย. 66 

9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดอืน) 

ต่อคณะกรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ 

ก.พ. 66 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดอืน) 

10. จัดส่งผลประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ให้กองนโยบายและแผน 

ก.พ. 66 หน่วยงานจัดส่ งผลประเมินการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 6 และ 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่

กำหนด 
- รอบ 6 เดอืน   

- รอบ 12 เดอืน  ก.ย. 66 

11. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 

เดือน) ต่อคณะกรรมการบรหิารหน่วยงานหรอื

ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา ให้

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

ก.ย. 66 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน 

12. นำขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนการควบคุม

ภายในในปถีัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566) 

มิ.ย. 66 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้

ประชาคมทราบ 

ก.ย. 66 ประชาคมรับทราบผลการดำเนินงานตาม

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

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

Organizations of the Trade way Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเส่ียง 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิความเส่ียง 

ขัน้ตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมนิการบริหารความเส่ียง 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำ

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้องแต่ละดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียงของแต่ละโครงการ โดย

ควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเส่ียงที่

โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการ

วิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ

ทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเส่ียงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเส่ียงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การ

ร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำ

การตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การ

บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม



 

ที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่กำหนด 

3. ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานดา้นการเงนิ งบประมาณ 

การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และดา้นสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำ

นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวเิคราะห์ความเส่ียงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียง อาทิ 

4.1 ดา้นกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลอืกมานั้นอาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสทิธิผล และการมีส่วน

ร่วม 

4.2 ดา้นการดำเนินงาน อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสทิธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ดา้นการเงิน อาจมคีวามเส่ียงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ดา้นกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเส่ียงความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสนิบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเส่ียงทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

 

ขั้นตอนท่ี  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเส่ียงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียง ซึ่งมขีัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม
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ในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ใน

เชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ

เกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

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

นอ้ย และน้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสียหายจากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ

ควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น

มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความ

รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12 15   ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเส่ียงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเส่ียงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    



 

สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ

เส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จาก

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการ

บรหิารความเส่ียงในขัน้ตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 

ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงมุ่งเน้นใหม้หาวิทยาลยัสามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี  และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บริหารจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเส่ียงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่

จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได ้หาทางแก้ไขกำจัดความเสีย่ง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได ้เริ่มหาแนวทางปอ้งกันเพ่ือให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได ้แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12     ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเส่ียงน้อย 

1 2 3 4     ความเส่ียงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง

ระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอ้ยู่ในระดับที่

มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ

หยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

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

โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ

จ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเส่ียงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละ

กิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนด

ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเปน็กิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความ

เสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความ

เส่ียงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ

อนิทราเนต็ หนังสอืเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บรหิาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงโดยการกำหนดให้มีการตดิตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง

สามารถลดหรอืปอ้งกันความเส่ียงที่อาจเกดิข้ึน 
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บทที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยง วทิยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สถานะของความเสี่ยงกอ่นการควบคุม 

แนวทางการ

ตอบสนอง 
การจัดการความเสี่ยง  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้กำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
ผล 

กระทบ 

คะแนน

ความ

เสี่ยง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์

1.1 จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่

กำหนดไว้  

4 4 16 สูงมาก ลดความเสีย่ง 1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน

การรับสมัครสอบคัด เลือก นักศึกษาใหม่  

รูปแบบ Online 

2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ส อ บ คั ด เลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า ให ม่  ผ่ าน ระบ บ

อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์

หน่วยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงาน 

ผ่านLine  Instagram และ Twitter เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาระบบรับ

รายงาน ตั ว นั กศึ กษ าให ม่ แบบ  Online ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการ

ปิดปรับปรุงหลักสูตรที่ มีจำนวนนักศึกษาไม่

เป็ น ไปตามแผนรับที่ กำหนดไว้  ประจำปี

การศึกษา 2566 และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่

มีความน่าสนใจกับตลาดแรงงานปัจจุบัน 

ต.ค. 65  – 

ก.ย. 66 

ผู้กำกับดูแล :  

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ, 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารงานทั่วไป 

ผู้รับผดิชอบ : 

หัวหน้าฝ่าย

วิชาการ, 

หัวหน้าฝ่าย

บรหิารงานทั่วไป 
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หน่วยงาน (1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

1. 
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 x
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โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน

 (L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 1.1 จ ำนวนนักศกึษำท่ีรำยงำน

ตัวเข้ำศกึษำไม่เป็นไปตำม

แผนกำรรับท่ีก ำหนดไว้

จ ำนวนผู้สมัครท่ีรำยงำนตัวเข้ำศกึษำไม่

เป็นไปตำมเป้ำหมำยน้อยกว่ำร้อยละ 85 

ของแผนรับ

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง ลดควำมเส่ียง 1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนประชำสัมพันธ์เชิงรุกในกำรรับ
สมคัรสอบคัดเลือกนักศึกษำใหม ่รูปแบบ Online
2. เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมคัรสอบ
คัดเลือกนักศึกษำใหม ่ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
มหำวิทยำลัย เว็บไซต์หน่วยงำน เพจมหำวิทยำลัย เพจ
หน่วยงำน ผ่ำนLine  Instagram และ Twitter เป็นต้น
3. มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรพัฒนำระบบรับรำยงำนตัว
นักศึกษำใหมแ่บบ Online ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน
4. มหำวิทยำลัยโดยคณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรปิด
ปรับปรุงหลักสูตรทีม่จี ำนวนนักศึกษำไมเ่ป็นไปตำมแผน
รับทีก่ ำหนดไว้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 และมกีำรเปิด
หลักสูตรใหม ่ทีม่คีวำมน่ำสนใจกับตลำดแรงงำนปัจจุบัน

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร,

รองคณบดีฝ่ำย

บริหำรงำนท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ :

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร, 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน

ท่ัวไป

1. ประชำสัมพันธ์และเปิดรับผลงำนส ำหรับกำรพัฒนำ

งำนวิจยั

ต.ค.-พ.ย.65

2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรพัฒนำ

งำนวิจยั นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ และกำรน ำผลผลิต 

นวัตกรรมท่ีได้จำกงำนวิจยัออกแสดงหรือจ ำหน่ำย

3. จดัประชุมเพือ่ช้ีแจงกำรเตรียมกำรพัฒนำงำนวิจยั 

นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ให้แก่นักวิจยั

4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจยัน ำผลผลิต 

นวัตกรรมท่ีได้จำกงำนวิจยัออกแสดงหรือจ ำหน่ำยใน

งำนนิทรรศกำร/กำรแสดงผลงำนนวัตกรรมใน

ระดับชำติ

5. สรุปโครงกำรน ำผลงำนวิจยั นวัตกรรม ไปใช้

ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ประจ ำปี

ก.ย. 66

1.ด้านกลยุทธ์

2.ด้านการปฏิบัติงาน

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

ลดควำมเส่ียง ผู้ก ากับดูแล : รอง

คณบดีฝ่ำยวิจยัและ

พัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้ำ

ฝ่ำยวิจยัและบริกำร

วิชำกำร

ธ.ค.65-ส.ค.66

ความเส่ียงน้อย 2 2 4 ความเส่ียงน้อย2.1 กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพำณิชย์มีน้อย

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

ไม่มีงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ี

สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

2 2 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน   

1.1 งานบรกิารวชิาการ แกชุ่มชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การบรกิารวชิาการตรง

ตามตอ้งการของชุมชนและ

ทอ้งถิ่น 

1) มีส่วนรว่มในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเปา้หมายการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับมหาวทิยาลยั 

ก.ค. 65 นายภัทรวุธ สีรวสิุทธิ ์

2) สำรวจความตอ้งการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย ส.ค. 65 

3) นำผลการสำรวจความตอ้งการมาจัดทำแผนการบรกิารวชิาการประจำปแีละ

แผนการใช้ประโยชนจ์ากการบรกิารวชิาการ 

  

4) จัดทำแผนการบรกิารวิชาการประจำปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิาร

วิชาการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย 

ก.ย. 65 

5) จัดโครงการบรกิารวชิาการตามระยะเวลาท่ีกำหนด ต.ค.65-มี.ค.66 

6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรกิารวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กำหนดได้ครบถว้น 

ธ.ค.65, มี.ค.66 

มิ.ย.66 

7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการวชิาการ

และเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วทิยาลัยพิจารณา 

 

 

 

 

ก.ค.-ส.ค.66 



 

41 
 

1.กระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 2 งาน   

1.2 งานบริการศูนย์เรยีนรูสู้่ชุมชน 

วัตถุประสงค ์    

 8) นำขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วทิยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงใน

การทำแผนบริการวิชาการในปถีัดไป 

ส.ค. 66  

1.2 งานบริการศูนย์เรยีนรูสู้่ชุมชน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหแ้หล่งเรียนรู้เป็นที่รูจ้ักของ

สังคม 
1) คัดเลอืกองค์ความรูท้ี่จำเป็นในแหล่งเรียนรู ้ ต.ค. 65 นายภัทราวุธ สีรวิ

สุทธิ ์

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต.ค. 65-ม.ีค 66  

3) นำฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซตข์องหน่วยงาน ต.ค. 65-ม.ีค.66  

4) ประชาสัมพันธ์การใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ    

5) รายงานผลการดำเนินงานการใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยกำหนดไดค้รบถ้วน 

ธ.ค.65, มี.ค.66 

มิ.ย.66, ก.ย. 66 

 

6) นำองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้มาเผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัย ส.ค. 66  

 

 

 

 

 



 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 2 งาน 

2.1 งานพัฒนานักวิจัย 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

และนักวิจัยใหม้ีความ

เชี่ยวชาญในการเขยีน

ผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำแผนปฏบิัติการด้านการวิจยัทีผ่่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน 

ก.ย. 65 นายภัทราวุธ สีรวสิุทธิ ์

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด ต.ค.65-ก.ย.66 

3) อาจารย์ประจำของหน่วยงานที่ผ่านการพฒันาได้รับทุนสนับสนนุการวิจัย   

4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

ครบถ้วน 

ธ.ค.65, ม.ีค.66 

มิ.ย.66, ก.ย. 66 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์มีการตพีิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตาม

มาตรฐานที่กำหนด 

วัตถุประสงค์ดา้น การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใหแ้ก่อาจารย ์ ต.ค.65-ก.ย.66 นายภัทราวุธ สีรวสิุทธิ ์

2) ประชาสัมพนัธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้

อาจารย์ทุกคนรับทราบ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 2 งาน   

2.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 

วัตถุประสงค ์    

 3) จัดประชุมวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ หรอืเป็นเจา้ภาพร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  

 4) รายงานและสรุปผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของ

อาจารย์ลงในแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลัยกำหนดไดค้รบถ้วน 

  

3. กระบวนการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน   

3.1 งานทำนุบำรงุศลิปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหบุ้คลากรและนักศึกษา

เห็นความสำคัญของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดา้นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

ผู้รับผิดชอบงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค. 65 นายสุรชัย น้อยคำเมอืง 

2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชีค้วามสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน 

3) จัดทำแผนปฏบิัติการด้านทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์

และตัวชีว้ัดของโครงการและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

4) ประเมนิความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์และตวัชีว้ัดของโครงการทุกโครงการที่

กำหนดในแผนปฏิบตัิงานดา้นทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค.65-ก.ค. 66 



 

5) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏบิัติการดา้นทำนบุำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอ่ผูบ้ริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 

ม.ค. 66 , ก.ค. 66 

6) เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ส.ค. 65- ก.ค. 66 

7) ประเมนิความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์และตวัชีว้ัดของแผนปฏบิัติการดา้นทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ค. 66 

 8) นำผลการประเมนิของแผนปฏิบตัิการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรมมา

ปรับปรุง 

  

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน   

4.1 งานพัมนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

วัตถุประสงค ์    

เพือ่ให้หลักสูตรเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ

ได้รับการรับรองจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ขอ้บังคับทีเ่กี่ยวข้อง ( C ) 

1) สำรวจและวิเคราะหค์วามต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายรัชตะสรณ์ 

จันทรวรศษิฐ ์

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคูม่ือระบบกลไก

ในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ 

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 
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 5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ   

6) จัดส่งใหก้องบริการการศึกษาตรวจสอบรปูแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ของ สกอ. 

 

7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวชิาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดทำการสอน 6 

เดือน 

 

8) เสนอหลักสูตรเขา้ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

9) จัดทำบันทึกขอ้ความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตร

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัต ิ

 

4.2 งานรับนักศึกษา 

วัตถุประสงค ์    

เพือ่คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อให้เป็นไปตามแผนการรับ

นักศึกษาที่วางไว ้

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

เม.ย. 65 นางสาวหนึ่งฤทยั ใจ

นิ่ม 

2) กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเขา้ศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา ก.ย. 65 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ส.ค. – ธ.ค. 65 



 

4) สอบปฏิบัติหรอืสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ม.ค. 66 – มิ.ย. 66 

5) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศกึษาเทยีบกันแผนรับนักศึกษาประจำปี ส.ค. 66 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 งาน   

4.3 งานจัดทำแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหแ้ผนการเรียนเปน็ไป

ตามโครงสร้างหลักสูตรและ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาวา่ดว้ยการจัด

การศึกษา 

วัตถุประสงค์ดา้น การปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

1)  สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด พ.ย. 65– ธ.ค. 65 นายรัชตะสรณ์ 

จันทรวรศิษฐ์ 

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสตูรและเงื่อนไขของ

คำอธบิายรายวชิา 

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ 

4)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบใหก้องบริการ

การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค. 66 

4.4 งานจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพวัตถุประสงค์ด้าน 

1) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 

15 ก.ค. 66 

นายรชัตะสรณ์ 

จันทรวรศิษฐ์ 
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การดำเนินงาน (O)  

2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบเรยีน ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 5 ธ.ค.65 

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กำหนด ภาคเรียนท่ี 1 ส.ค.-ธ.ค. 65 

ภาคเรียนท่ี 2 ม.ค.-พ.ค. 66 

 4) ประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 65 

ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 66 
 

5) จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิน้สุดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 15 ม.ค. 66 

ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 15 มิ.ย. 66 

6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  มิ.ย. 66 

7) ประชาสัมพันธ์ใหน้ักศึกษาเขา้ประเมนิอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวชิา ภาคเรียนท่ี 1 พ.ย. 65 

ภาคเรียนท่ี 2 มี.ค. 66 

8) สรุปคะแนนประเมนิอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร  ภาคเรียนท่ี 1 ธ.ค. 65 

ภาคเรียนท่ี 2 เม.ย.66 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. กระบวนการพัฒนานกัศึกษา   

5.1 งานพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค ์    

เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) นักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

พ.ค.- ม.ิย. 65 นายสุรชัย น้อยคำ

เมือง 

2) จัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ครบ 5 ดา้น ได้แก่ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  2) 

ดา้นความรู้ 3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4) ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 5) ดา้นทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ิย. 66 

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค. 66 

4) จัดกิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

5) ประเมนิความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการครบทุกข้อ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษา   

5.1 งานพัฒนานักศกึษา 

วัตถุประสงค ์    

 6) นำผลการประเมนิของโครงการมาปรบัปรงุ   

7) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาให้

มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 4 ครั้ง 

ต.ค. 65, ม.ค. 66 

เม.ย. 66, ก.ค. 66 

8) ประเมนิความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนปฏิบตัิการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

มิ.ย. 66 

9) นำผลการประเมนิของแผนปฏิบตัิการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษามา

ปรับปรงุ 

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน   

6.1 งานจัดหาพัสดุ – จัดซือ้ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา – เงินนอกงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุ การ

จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตาม

ระเบยีบและตรงความต้องการ 

วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดอืน 
ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวจันทนา อนุลี

จันทร ์

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านคา้ขึน้ไป 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซือ้-จัดจ้าง 

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จำนวน 3 คน 

    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน 

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบส่ังซื้อสั่งจ้าง 

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน   

6.2 งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ

ให้พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสด ุ ต.ค. 65 -ก.ย. 66 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง 

1) บันทึกขอ้มูลรับเข้าวสัดุทุกครั้ง  

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน 
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3) บันทกึการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย 

4) ตรวจนบัและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ 

การควบคุมครุภัณฑ ์ ต.ค. 65-ก.ย. 66 

1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP  

2) เขียนหมายเลขที่ครภุัณฑ์ 

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน   

6.2 งานควบคุมพัสดุ 

วัตถุประสงค ์    

 3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์   

4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ใหค้รบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 งานจำหน่ายพัสดุ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อจำหน่ายพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ 

วัตถปุระสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) สำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวจนัทนา อนุลี

จันทร ์

 

2) รายงานบัญชีครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้

งานเพื่อขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด 

สูญหาย 

4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงาน

ให้อธิการบดพีิจารณาอนุมัติ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน   

6.3 งานจำหน่ายพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

 5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครภุัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย

และรายงานใหอ้ธกิารบดพีิจารณาอนุมัต ิ

  

6) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วธิีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครภุัณฑ์ 

8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบภายใน 

30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 

การจำหน่ายวัสด ุ ต.ค. 65-ก.ย. 66 

1) สำรวจเศษวัสดุที่เส่ือมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน 

2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วธิีขายทอดตลาด/วิธตีกลงราคา) 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

6. กระบวนการพัสดุ จำนวน 3 งาน   

6.3 งานจำหน่ายพัสด ุ

วัตถุประสงค ์    

 3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ   

7. กระบวนการการเงิน จำนวน 1 งาน   

7.1 งานเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม

ระเบยีบการเบกิจ่าย     

- ระเบยีบกระทรวงการคลัง 

- ระเบยีบเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

วัตถปุระสงค์ด้าน  

- การรายงานทางการเงิน (F) 

- การปฏิบัตติามกฏหมายและ

ระเบยีบ ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง ( 

C ) 

1) โครงการได้รับอนุมตัิจากผู้บริหารระดับสูง 
ต.ค. 65-ก.ย. 66 นายเชาวฤทธิ์ พินจิ 

2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายใหค้รบถ้วน 
  

3) ตรวจสอบเอกสารการเบกิจา่ยใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

    - กรณีเงนิงบประมาณแผ่นดนิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

    - กรณีเงนิรายได้เบิกจ่ายตามระเบยีบเงนิรายได้ 

4) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP 

5) อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

6) จัดทำทะเบียนคมุการเบิกจ่ายตามโครงการ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

8. กระบวนการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน   

8.1 งานจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี

ความถูกต้องและรวดเร็ว 

วัตถุประสงคด์้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกจิกรรม/ประชุมจากบคุลากรในหน่วยงาน ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวฐิตารีย์ จิต

ประทุม 

2) คัดเลอืกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อหน่วยงาน 

3) ลงพืน้ที่เพื่อทำข่าวกอ่นเวลาเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาท ี

4) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H 

5) ตรวจสอบเพื่อยืนยนัข้อมูลที่ถูกต้องกับแหล่งข่าว 

6) เสนอข่าวต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อนเผยแพร ่

7) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน   

9.1  งานออกเลขรับ – ส่ง เอกสารในระบบ E-Office 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหก้ารออกเลขรับ-ส่ง

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว 

ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ย

งานสารบรรณและสามารถ

ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุก

ครั้ง 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวพิชชาภา 

โหลสกุล 

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด 

9.2 งานร่าง / พิมพ์ หนังสอืราชการ / คำสั่ง 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหก้ารร่าง/พิมพ์ หนังสือ

ราชการถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าดว้ยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้อง ( C ) 

1. ร่าง /พิมพ์หนังสอืใหถู้กต้อง ตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวพิชชาภา 

โหลสกุล 
2. เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

9. กระบวนการธุรการ และงานสารบรรณ จำนวน 3 งาน   

9.3 งานจัดเก็บเอกสาร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหก้ารจัดเก็บเอกสารเป็น

ระเบียบ แยกเป็นหมวดหมู่ 

สามารถสบืค้นได้ง่าย 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1. จัดเก็บหนังสอืราชการเขา้แฟ้มแยกตามประเภท ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวพิชชาภา 

โหลสกุล 
2. จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

10. กระบวนการจัดประชุม จำนวน 1 งาน   

10.1 งานจัดประชุม (คณะกรรมการประจำหน่วยงาน) 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคบั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดทัง้ปีให้คณะกรรมการฯ ทราบ ธ.ค. 65 นางสาวจินตนา ทิพ

รัตน ์
2) จัดส่งเอกสารการประชุมใหผู้้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ม.ค. –ก.ย. 66 



 

ทา ว่าด้วยเรื่องการจัดประชุม 

วัตถุประสงค์ดา้นการปฏบิัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

3) จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติหลังการประชุมภายใน 7 วัน 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.1 งานสรรหาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร

เป็นไปตามระเบยีบที่กำหนด 

โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบยีบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ 
ต.ค. 65-ก.ย. 66 นางสาวหนึ่งฤทยั ใจ

นิ่ม 

2) จัดส่งคุณสมบัตขิองผู้สมัครที่ตอ้งการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการออก

ขอ้สอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบรหิารงานบุคคล 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกอ่นวนัเริ่มรับสมัคร อย่างนอ้ย 5 วัน 

4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15 วันทำการ 

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาท่ีกำหนดใน

คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.2 งานพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะที่

กำหนด/ตำแหน่งงานที่

เหมาะสมวัตถุประสงค์ด้าน 

การดำเนินงาน (O) 

1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพฒันาตนเองจากบุคลากร พ.ค. 65 นางสาวหนึ่งฤทยั ใจ

นิ่ม 

2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพฒันาบคุลากรและไดร้ับการอนุมัติจาก

ผู้บริหารระดับสูง 

ม.ิย. 65 

3) ส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดร้ับการพฒันาตามแผนที่กำหนด ต.ค.65-ก.ย.66 

4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง ก.พ. 66, ส.ค. 66 

5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรใหม้หาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 

ครั้ง  

ม.ีค. 66, ก.ย. 66 

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

11 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 งาน   

11.3 งานประเมนิผลการปฏบิัติราชการ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การประเมินการ

ปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส

และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) จัดทำบัญชีรายชี่อสำหรับการประเมนิผลการปฏิบตัิราขการในระบบ ERP รอบที่ 1 ม.ีค. 65 

รอบที่ 2 ก.ย. 65 

นางสาวหนึ่งฤทยั ใจ

นิ่ม 

2) ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ ERP พร้อมบนัทึก/ยืนยนัแบบตกลง/ประเมินภาระ

งาน 

3) ดำเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมนิ 

4) แจ้งให้บุคลากรเขา้ไปดำเนินการรับทราบผลการประเมนิฯ ในระบบ ERP รอบที่ 1 เม.ย. 65 

รอบที่ 2 ต.ค. 65 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

12 กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1 งาน   

12.1 งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ 1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะ พ.ค. 65 นายอรรคพล ธรรม
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บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

หน่วยงานจัดการศึกษา) บุตร 

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ (เฉพาะหน่วยงานจัด

การศึกษา) 

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีใหก้บัโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

ประจำปี ให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. 65 

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏบิัติการประจำปี 

5)  บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ใหค้รบทุกโครงการที่มกีารจัดสรร

งบประมาณ 

6) เสนอคำขอตั้งงบประมาณให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำหนว่ยงานเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ  

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำป ีจำนวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำป ี

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการ

บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน ม.ีค. 65 นายอรรคพล ธรรม

บุตร 

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน  

3) บุคลากรภายในหนว่ยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติ

การประจำป ี

เม.ย. 65 

4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจำปีใหส้อดคล้องกับทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 

มิ.ย. 65 

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจำปีใหค้ณะกรรมการประจำ

คณะเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

13.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำป ีจำนวน 1 งาน   

13.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำป ี

วัตถุประสงค ์    

 6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจำปีใหอ้ธกิารบดเีพือ่พจิารณา

อนุมัติ 

ก.ค. 65  

 7) สื่อสารแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงานใหร้ับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัต ิ

ส.ค. 65  

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14. กระบวนการติดตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 งาน   

14.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณและผลการ

ดำเนินงานมีความถูกตอ้ง 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการ

พร้อมบันทกึผลการดำเนินงานของโครงการทีแ่ล้วเสร็จ 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 นายอรรคพล ธรรม

บุตร 

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่าน

ระบบ ERP ภายในวันที ่5 ของเดอืนถัดไป  

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการ 

ให้มหาวิทยาลัยทราบทกุเดอืน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบียบ 

ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) ส่งรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมหาวิทยาลัย 

ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ต.ค. 65 นางสาวจินตนา ทิพย์

รัตน ์

2) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏบิัติการดำเนินงานดา้นประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน และไดร้ับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน  

ธ.ค. 65 

4) สร้างความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ม.ีค. 66 

5) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับหลกัสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน เพื่อพจิารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิน้สดุภาคการศกึษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ม.ค. 66 

ภาคการศึกษาที่ 2 ม.ิย. 66 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

วัตถุประสงค ์    

 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ CHE QA online  

มิ.ย. 66  

 7) จัดตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

ก.ค. 66  

 8) รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 

เพื่อพจิารณาก่อนรับตรวจประเมนิฯ ระดับคณะ 

ส.ค. 66  

 9) จัดทำรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อมบนัทึกข้อมูล

ผ่านระบบ CHE QA online  

ส.ค. 66  

 10) จัดตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางและ

ระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

ส.ค. 66  
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

15. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน   

15.1 งานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

วัตถุประสงค ์    

 11) รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อ

พจิารณาก่อนรบัตรวจประเมนิฯ ระดับสถาบัน 

ส.ค. 66  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

16. กระบวนถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

16.1 งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงานราชการ 

วัตถุประสงค ์    

เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการมี

ประสทิธภิาพและมีผลการ

ปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

วัตถุประสงค์ด้าน การ

ดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัย

กำหนด 

ก.ย. 65 นางสาวจนิตนา ทิพย์

รัตน ์

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคำรับรองการปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน 

3) จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ของ

หน่วยงาน 

4) จัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบติดตามฯ ก.ย.-ต.ค. 65 

6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดบัหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค. 65 
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กระบวนการปฏิบัติงาน กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

16. กระบวนถ่ายทอด ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ   

16.1 งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานราชการ 

วัตถุประสงค ์    

 7) สร้างความรูค้วามเขา้ใจและชีแ้จงแนวทางการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

ต.ค. 65  

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 

ต.ค. 65-ก.ย. 66  

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการปฏบิัตริาชการใน

ระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดอืน 

  

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิการประจำปีและ

รายงานใหค้ณะกรรมการประจำหน่วยงานเพือ่พจิารณาทุกไตรมาส 

ธ.ค.65, ม.ีค.66 

มิ.ย.66, ก.ย. 66 

 

 

 



P a g e  | 70 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัตกิารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  ๗๒  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยทุธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

และจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

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

 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 / กจิกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ให้ทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้  

          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ

แผนปฏิบัติการย่อยดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ผศ. ดร.อาณตัิ ต๊ะปินตา   ประธานกรรมการ 

๒. รศ. ทัศนยี์ ศิริวรรณ    กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. นันทนา ลัดพลี   กรรมการ 

๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   กรรมการ 

๖. อาจารย์พิมนภทัร์ พันทนา   กรรมการ 

๗. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน 

๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ใหค้ำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ใหม้ี

ประสทิธิภาพและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐) และ 

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  ๑. รศ. ทัศนีย์ ศริิวรรณ    ประธานกรรมการ 

  ๒. อาจารย์ ดร. นันทนา ลัดพลี   กรรมการ 

  ๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กนัแก้ว   กรรมการ 

  ๔. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   กรรมการ 

  ๕. อาจารย์พิมนภทัร์ พันทนา   กรรมการ 

  ๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์  กรรมการ 

  ๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

                  ๘.  อาจารย์ ดร. สกุล จริยาแจ่มสทิธิ ์  กรรมการ 

  ๙. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

  ๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

  ๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

  ๑๒. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี   กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนันทพชัร์ ลลีาอัมพรสนิ  กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวฐิตารีย์ จติรประทุม   กรรมการ 

          ๑๕. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ ์  กรรมการ 

  ๑๖. นายเชาว์ฤทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

          ๑๗. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๘. นายภัทราวุธ สีรวสิุทธิ์   กรรมการ 

 ๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นางสาวจนิตนา ทพิย์รัตน ์   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๑. อาจารย์พิมนภทัร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสนิพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี   กรรมการ 



 

๙. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายอรรถกฤต จันทร    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครอืข่าย 

๑. อาจารย์พิมนภทัร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสทิธิ ์  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร. กรองทอง ไคริรี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายอรรถกฤต จันทร    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านบริการวิชาการ  

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ ์โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์   กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสติ   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ ์โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิม่สนิพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สีรวิสทุธ์    กรรมการและเลขานุการ 
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๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ดร.วีระ วีระโสภณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์   กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน   กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิม่   กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑. ดร.วีระ วีระโสภณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์   กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน   กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิม่   กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร ์   กรรมการ 

๔. นายสุรศักด์ิ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายอรรคพล ธรรมบตุร    กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 



 

 ๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

๓. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง    กรรมการ 

๔. นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๕. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์    กรรมการ 

๖. นายรชัตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์   กรรมการ 

๗. นายอรรคพล ธรรมบตุร    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้ 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์   กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมกมร 

๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

๑. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน   กรรมการ 

๓. นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร ์   กรรมการ 

๗. นายเอกชัย ด้วงเอ้ียง    กรรมการ 

๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน ์   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๑. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน   กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นายรชัตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์   กรรมการ 

๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

๑๓. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๔. นายภัทราวธ สีรวิสุทธิ ์   กรรมการ 

๑๕. นายอรรคพล ธรรมบตุร   กรรมการ 

๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิม่   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๑. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฐิตารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๓. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง    กรรรมการ 

๖. นายเอกชัย ด้วงเอ้ียง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง 

๑. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน   กรรมการ 

๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

 

๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. อาจารย์พิมนภทัร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์   กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายอรรถกฤต จันทร    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักด์ิ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

๑. อาจารย์ ดร. นันทนา ลัดพลี   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย ์   กรรมการ 

๓. นายรชัตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์   กรรมการ 

๔. นายเกยีรตยิศ ล้อทองสมุทร   กรรมการ 

๕. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายมานติ ศรวีัง    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิยาลัย ฯ  

๑. อาจารย์พิมนภทัร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 
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๔. อาจารย์ ดร. สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริร ี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายอรรถกฤต จันทร    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

๑. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ   ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาวฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร ์   กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายสุรชัย น้อยคำเมอืง    กรรมการ 

๖. นายเอกชัย ด้วงเอ้ียง    กรรมการ 

๗. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการ 

๘. นางสาวฐิตารยี์ จิตประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. รศ. ทัศนีย์ ศริิวรรณ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ    กรรมการ 

 ๓. นางสาวจันทนา อนลุจีันทร์   กรรมการ 

 ๔. นายอรรคพล ธรรมบตุร    กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นายสรุศักด์ิ ดาวเรอืง    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  

  ๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖๕ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบตัิการประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพจิารณา 

๔. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกจิกรรมตามแผน ฯ ด้านต่าง ๆ ให้มปีระสทิธิภาพ 

 ๖. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม  

     



 

     

 สั่ง   ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

 

        

 

             (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 

               คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

          มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง (FM-RM 01) 
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ยง

จ ำนวนนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผนรับ มำกกว่ำ

ร้อยละ 20

สูงมำก 5 รำยได้ (ค่ำธรรมเนียมนักศกึษำ) ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย มำกกว่ำร้อยละ 20

สูงมำก 5

จ ำนวนนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผนรับ ร้อยละ 16

 - 20

สูง 4 รำยได้ (ค่ำธรรมเนียมนักศกึษำ) ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย ร้อยละ 16 - 20

สูง 4

จ ำนวนนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผนรับ ร้อยละ 11 -

 15

ปำนกลำง 3 รำยได้ (ค่ำธรรมเนียมนักศกึษำ) ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย ร้อยละ 11 - 15

ปำนกลำง 3

จ ำนวนนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผนรับ ร้อยละ 6 -

 10

น้อย 2 รำยได้ (ค่ำธรรมเนียมนักศกึษำ) ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย ร้อยละ 6 - 10

น้อย 2

จ ำนวนนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผนรับ ต่ ำกว่ำร้อย

ละ 6 หรือเป็นไปตำมแผนรับ

น้อยมำก 1 รำยได้ (ค่ำธรรมเนียมนักศกึษำ) ไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย ต่ ำกว่ำร้อยละ 6

น้อยมำก 1

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยใน

เดือนท่ี 12

สูงมำก 5 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 21 

ข้ึนไป

สูงมำก 5

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยใน

เดือนท่ี  9 - 11

สูง 4 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 

16-20

สูง 4

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยใน

เดือนท่ี 6 - 8

ปำนกลำง 3 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 11-15 ปำนกลำง 3

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยใน

เดือนท่ี  3 - 5

น้อย 2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยใน

เดือนท่ี  1 - 2 หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมำก 1 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 5 

ลงมำ

น้อยมำก 1

หน่วยงาน (1) มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ

 (3) ความเส่ียง

ความ

เส่ียงน้อย

(7) ประเมินก่อนควบคุม 

1.1 จ ำนวนนักศกึษำท่ี

รำยงำนตัวเข้ำศกึษำไม่

เป็นไปตำมแผนกำรรับท่ี

ก ำหนดไว้

1. จ ำนวนรับนักศกึษำในบำงคณะ/สำขำยังไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

2. แนวโน้มจ ำนวนประชำกรวัยอุดมศกึษำของประเทศ

ไทยลดลง ท ำให้อัตรำกำรเกิดลดลง อัตรำประชำกรใน

วัยเรียนลดลง และมีอัตรำผู้สูงอำยุเพิม่ข้ึน

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและ

ตลำดแรงงำน

4. กำรประชำสัมพันธ์อำจจะยังไม่มีประสิทธิภำพมำก

พอท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อกำรตัดสินใจ

5. นักศกึษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจำกได้รับ

กำรคัดเลือกเข้ำศกึษำในสถำบันท่ีมีช่ือเสียงกว่ำ

6.สถำบันกำรศกึษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศมีกำร

แข่งขันกันมำกข้ึน

4 4 16 ความ

เส่ียงสูง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

1.ด้านกลยุทธ์

แบบฟอร์มการระบุความเส่ียง และประเมินความเส่ียง (FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566

กองบริกำร

กำรศกึษำ

หน่วยงาน

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)



(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

กองนโยบำยและ

แผน

1.2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ี

ก ำหนด

1. นโยบำยของผู้บริหำร มีกำรเปล่ียนแปลง

2. งบประมำณมีกำรเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้

3 .เกิดวิกฤต อำทิเช่น โรคระบำด  ชุมนุมประท้วง 

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้

4 1 4
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 ี่กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์มีน้อย ทุกเดือน

สูงมำก 5 ไม่มีงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ สูงมำก 5

กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์มีน้อย จ ำนวน 9 เดือน

สูง 4 มีงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้ 

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 8 เร่ือง

สูง 4

กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์มีน้อย จ ำนวน 6 เดือน

ปำนกลำง 3 มีงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้ 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เร่ือง

ปำนกลำง 3

กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์มีน้อย จ ำนวน 3 เดือน

น้อย 2 มีงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เร่ือง

น้อย 2

กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์มีน้อย ภำยใน 1 เดือน

น้อยมำก 1 มีงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15 เร่ือง

น้อยมำก 1

กำรจดักิจกรรมพัฒนำนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผน

 ในเดือนท่ี  12

สูงมำก 5 จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน 

มำกกว่ำร้อยละ 5 ข้ึนไป

สูงมำก 5

กำรจดักิจกรรมพัฒนำนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผน

 ในเดือนท่ี  9 - 11

สูง 4 จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน ร้อย

ละ 5

สูง 4

กำรจดักิจกรรมพัฒนำนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผน

 ในเดือนท่ี  6 - 8

ปำนกลำง 3 จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน ร้อย

ละ 3

ปำนกลำง 3

กำรจดักิจกรรมพัฒนำนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผน

 ในเดือนท่ี 3 - 5

น้อย 2 จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน ร้อย

ละ 2

น้อย 2

กำรจดักิจกรรมพัฒนำนักศกึษำไม่เป็นไปตำมแผน

 ในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่เกิดข้ึนเลย

น้อยมำก 1 จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน ร้อย

ละ 1

น้อยมำก 1

ความ

เส่ียง

น้อยมาก

2.ด้านการปฏิบัติงาน

 2.1 กำรน ำงำนวิจยั 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์มี

น้อย

1. อำจำรย์ไม่ได้ด ำเนินกำรวิจยัท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ

2. ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจยักับเครือข่ำย

หน่วยงำนภำครัฐ อุตสำหกรรมหรือภำคเอกชนยังมีน้อย

3. กำรให้ควำมส ำคัญและประสิทธิภำพกำรท ำงำนวิจยั

และพัฒนำนวัตกรรมของอำจำรย์ยังมีน้อย

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

สถำบันวิจยัและ

พัฒนำ

กองพัฒนำนักศกึษำ2.2 กำรจดักิจกรรมพัฒนำ

นักศกึษำไม่เป็นไปตำม

แผนปฏิบัติกำรท่ีก ำหนด

1. นักศกึษำไม่สำมำรถรวมตัวเพือ่ด ำเนินกำรจดักิจกรรม

ได้เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ด้ำนกำรแพร่กระจำยของโรค

ระบำด

2. รูปแบบของกิจกรรมบำงกิจกรรม มีข้อจ ำกัดในกำร

ใช้พื้นท่ี จ ำนวนคนเข้ำร่วม เพือ่ให้สอดคล้องกับประกำศ

ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและกำรเปล่ียนแปลงใน

สถำนกำรณ์ปัจจบัุน 

3. กำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้

ในแผนฯ เกิควำมล่ำช้ำ มีกำรปรับเปล่ียนหรือขยำยเวลำ

ในกำรด ำเนินงำน

1 2 2 

 

 

 

 



 

 

 

มีรำยงำนผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลำกร/นักศกึษำ ใน

ระยะเวลำ 1 วัน หลังพบผู้ติดเช้ือคนแรก

สูงมำก 5 พบผู้ติดเช้ือรำยใหม่มำกกว่ำ 5 คน ข้ึนไป สูงมำก 5

มีรำยงำนผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลำกร/นักศกึษำ ใน

ระยะเวลำ 2 วัน หลังพบผู้ติดเช้ือคนแรก

สูง 4 พบผู้ติดเช้ือรำยใหม่ จ ำนวน 4 คน สูง 4

มีรำยงำนผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลำกร/นักศกึษำ ใน

ระยะเวลำ 3 วัน หลังพบผู้ติดเช้ือคนแรก

ปำนกลำง 3 พบผู้ติดเช้ือรำยใหม่ จ ำนวน 3 คน ปำนกลำง 3

มีรำยงำนผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลำกร/นักศกึษำ ใน

ระยะเวลำ 4 วัน หลังพบผู้ติดเช้ือคนแรก

น้อย 2 พบผู้ติดเช้ือรำยใหม่ จ ำนวน 2 คน น้อย 2

มีรำยงำนผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลำกร/นักศกึษำ ใน

ระยะเวลำ 5 วัน หลังพบผู้ติดเช้ือคนแรก

น้อยมำก 1 พบผู้ติดเช้ือรำยใหม่ จ ำนวน 1 คน น้อยมำก 1

ถูกลดงบประมำณในกำรจดักิจกรรมสนับสนุน

ในช่วงระหว่ำง 3 - 4 เดือนของปีงบประมำณ

สูงมำก 5 จ ำนวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมมี

จ ำนวนน้อยกว่ำ 13,000 คน

สูงมำก 5

ถูกลดงบประมำณในกำรจดักิจกรรมสนับสนุน

ในช่วงระหว่ำง 5 - 6 เดือนของปีงบประมำณ

สูง 4 จ ำนวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมมี

จ ำนวนระหว่ำง 13,000-13,999 คน

สูง 4

ถูกลดงบประมำณในกำรจดักิจกรรมสนับสนุน

ในช่วงระหว่ำง 7 - 8 เดือนของปีงบประมำณ

ปำนกลำง 3 จ ำนวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมมี

จ ำนวนระหว่ำง 14,000-14,999 คน

ปำนกลำง 3

ถูกลดงบประมำณในกำรจดักิจกรรมสนับสนุน

ในช่วงระหว่ำง 9 - 10 เดือนของปีงบประมำณ

น้อย 2 จ ำนวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมมี

จ ำนวนน้อยกว่ำ 15,000-15,999 คน

น้อย 2

ถูกลดงบประมำณในกำรจดักิจกรรมสนับสนุน

ในช่วงระหว่ำง 11 - 12 เดือนของปีงบประมำณ

น้อยมำก 1 จ ำนวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรมมี

จ ำนวนเท่ำกับหรือมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำย 16,000 คน

น้อยมำก 1

 422.4 จ ำนวนผู้เย่ียมชมแหล่ง

เรียนรู้ด้ำนศลิปวัฒนธรรม

ลดน้อยลง

1. สถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลผู้คนเข้ำมำเย่ียมชมลด

น้อยลง

2. เหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น กำรประท้วงทำงกำรเมืองท่ีท ำ

ให้เกิดจรำจล เป็นต้น

ส ำนักศลิปะและ

วัฒนธรรม

ความ

เส่ียงน้อย

2

 2.3 โรคระบำด โรคอุบัติ

ใหม่ (Emerging infection 

Diseases) หมำยถึง โรคติด

เช้ือชนิดใหม่ๆ ท่ีมีกำร

ประกำศจำกรัฐบำลและ

กระทรวงสำธำรณสุข เช่น 

โควิด -19 ฝีดำษสิง เป็นต้น

1. เกิดเช้ือโรคใหม่ๆ ท่ียังไม่มีวิธีกำรรักษำ

2. กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคระบำด โรค

อุบัติใหม่

3 1 3 ความ

เส่ียงน้อย

กองกลำง
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ไฟฟำ้ดับเกิดข้ึนมำกกว่ำ 3 คร้ัง/ปี สูงมำก 5 ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมเสียหำยจนท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหยุดชะงักนำนเกินกว่ำ 1 วัน

สูงมำก 5

ไฟฟำ้ดับเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมเสียหำยจนท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหยุดชะงักนำน 1 วัน

สูง 4

ไฟฟำ้ดับเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปำนกลำง 3 ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมเสียหำยจนท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหยุดชะงักมำกกว่ำ 4 ช่ัวโมงแต่ไม่เกิน 1 

วัน

ปำนกลำง 3

ไฟฟำ้ดับเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมเสียหำยจนท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีเหตุกำรณ์ไฟฟำ้ดับเกิดข้ึนเลย น้อยมำก 1 ไม่เกิดควำมเสียหำยใดๆ น้อยมำก 1

กำรเกิดเหตุอัคคีภัย 4 คร้ัง / ปี สูงมำก 5 มีกำรบำดเจบ็ มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนมำกกว่ำ 

500,000 บำท

สูงมำก 5

กำรเกิดเหตุอัคคีภัย 3 คร้ัง / ปี สูง 4 มีกำรบำดเจบ็ มีควำมเสียหำยเกิดข้ึน 

100,001-500,000 บำท

สูง 4

กำรเกิดเหตุอัคคีภัย 2 คร้ัง / ปี ปำนกลำง 3 มีกำรบำดเจบ็ มีควำมเสียหำยเกิดข้ึน 

50,001-100,000 บำท

ปำนกลำง 3

กำรเกิดเหตุอัคคีภัย 1 คร้ัง / ปี น้อย 2 ไม่มีกำรบำดเจบ็ มีควำมเสียหำยเกิดข้ึน 

10,001-50,000 บำท

น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมำก 1 ไม่มีกำรบำดเจบ็ มีมูลค่ำควำมเสียหำยเกิดข้ึน 

10,000 บำท

น้อยมำก 1

3.1 ไฟฟำ้ดับ 1. กำรเกิดภัยธรรมชำติ อำจเกิดจำกฝนตก พำยุคะนอง

 ฟำ้ผ่ำลงสำยส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟำ้

2. กำรเกิดจำกสัตว์ เช่น งู หรือกระรอก วิ่งชนฟวิส์หรือ

หม้อแปลงท ำให้เกิดไฟฟำ้ลัดวงจร

3. กำรเกิดจำกระบบไฟฟำ้ขัดข้องจำกกำรไฟฟำ้

2 2 ความ

เส่ียงน้อย

กองกลำง4

กองกลำง

3. ด้านทรัพยากร

3.2 กำรเกิดเหตุอัคคีภัย อำคำรต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรใช้งำนมำเป็นระยะ

เวลำนำน อำจเกิดกำรช ำรุดจำกระบบไฟฟำ้

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

 

 

 

 



 

 

ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเกิดข้ึน

มำกกว่ำ 3 คร้ังต่อปี

สูงมำก 5 ระบบ IT ท่ีส ำคัญเกิดควำมเสียหำย และท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหยุดชะงักนำนเกินกว่ำ 1 วัน

สูงมำก 5

ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเกิดข้ึน 

3 คร้ังต่อปี

สูง 4 ระบบ IT ท่ีส ำคัญเกิดควำมเสียหำย และท ำให้กำร

ด ำเนินงำนหยุดชะงักนำน 1 วัน

สูง 4

ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเกิดข้ึน 

2 คร้ังต่อปี

ปำนกลำง 3 ระบบ IT มีปัญหำและมีควำมสูญเสียบำงส่วน และท ำ

ให้กำรด ำเนินงำนหยุด ชะงักมำกกว่ำ 4 ช่ัวโมง แต่ไม่

เกิน 1 วัน

ปำนกลำง 3

ภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเกิดข้ึน 

1 คร้ังต่อปี

น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหำและมีควำมสูญเสียไม่มำก และท ำ

ให้กำรด ำเนินงำนหยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกำสเกิดภัยคุกคำมทำงระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

น้อยมำก 1 ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมสูญเสียเล็กน้อย น้อยมำก 1

มีโอกำสเกิดข้ึนท่ีกำรเบิกจำ่ยไม่เป็นไปตำมแผนทุก

ไตรมำส

สูงมำก 5 มหำวิทยำลัยมีผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณแผ่นดินไม่

เป็นไปตำมเกณฑ์ของรัฐบำล ร้อยละ 4

สูงมำก 5

มีโอกำสเกิดข้ึนท่ีกำรเบิกจำ่ยไม่เป็นไปตำมแผน

จ ำนวน 3 คร้ัง

สูง 4 มหำวิทยำลัยมีผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณแผ่นดินไม่

เป็นไปตำมเกณฑ์ของรัฐบำล ร้อยละ 3

สูง 4

มีโอกำสเกิดข้ึนท่ีกำรเบิกจำ่ยไม่เป็นไปตำมแผน

จ ำนวน 2 คร้ัง

ปำนกลำง 3 มหำวิทยำลัยมีผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณแผ่นดินไม่

เป็นไปตำมเกณฑ์ของรัฐบำล ร้อยละ 2

ปำนกลำง 3

มีโอกำสเกิดข้ึนท่ีกำรเบิกจำ่ยไม่เป็นไปตำมแผน

จ ำนวน 1 คร้ัง

น้อย 2 มหำวิทยำลัยมีผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณแผ่นดินไม่

เป็นไปตำมเกณฑ์ของรัฐบำล ร้อยละ 1

น้อย 2

มีโอกำสเกิดข้ึนท่ีกำรเบิกจำ่ยไม่เป็นไปตำมแผน 

ไม่มีเลย

น้อยมำก 1 มหำวิทยำลัยมีผลกำรเบิกจำ่ยงบประมำณแผ่นดิน

เป็นไปตำมเกณฑ์ของรัฐบำล

น้อยมำก 1

ความ

เส่ียง

น้อยมาก

ความ

เส่ียงน้อย

กองนโยบำยและ

แผน

3.4 กำรเบิกจำ่ย

งบประมำณแผ่นดินไม่

เป็นไปตำมแผน

1. กำรจดัซ้ือจดัจำ้งงบลงทุนไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด

2. กำรจดัโครงกำรไม่เป็นไปตำมท่ีวำงแผน ท ำให้กำร

เบิกจำ่ยล่ำช้ำด้วย

2 1 2

ส ำนักวิทยบริกำรฯ3.3 ภัยคุกคำมทำงระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรพบข้อผิดพลำดของ

โปรแกรมท่ีใช้งำนท ำให้เกิดภัยคุกคำมทำงระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2 2 4
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กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงำนภำยนอกมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัยเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1

สูงมำก 5 เกิดควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบงำนให้กับหน่วยงำน

ภำยนอกท่ีเก่ียวข้อง

สูงมำก 5

กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงำนภำยนอกมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัยเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3

สูง 4 เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย สูง 4

กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงำนภำยนอกมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัยเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6

ปำนกลำง 3 เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน

ภำยในมหำวิทยำลัย

ปำนกลำง 3

กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงำนภำยนอกมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัยเกิดข้ึนในเดือนท่ี 9

น้อย 2 เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำน น้อย 2

กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงำนภำยนอกมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัยเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12

น้อยมำก 1 เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนงำน น้อยมำก 1

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 5 เร่ืองข้ึนไป สูงมำก 5 ส ำนักงำน ปปช. ด ำเนินคดี หรือมูลค่ำควำมเสียหำย

เกินกว่ำ 500,000 บำทข้ึนไป

สูงมำก 5

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 4 เร่ือง สูง 4 ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลควำมผิด หรือ

มูลค่ำควำมเสียหำย 100,001 – 500,000 บำท

สูง 4

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 3 เร่ือง ปำนกลำง 3 มูลค่ำควำมเสียหำย 50,001 – 100,000 บำท ปำนกลำง 3

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 2 เร่ือง น้อย 2 มูลค่ำควำมเสียหำย 3,001 - 50,000 บำท น้อย 2

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 1 เร่ือง หรือไม่เกิดข้ึน น้อยมำก 1 มูลค่ำควำมเสียหำยไม่เกิน 3,000 บำท น้อยมำก 1

5. ด้านการทุจริต

24.1 กำรเปล่ียนแปลง

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

 ของหน่วยงำนภำยนอกมี

ผลต่อกำรปฏิบัติงำนของ

มหำวิทยำลัย

2กฎระเบียบรัฐบำลเปล่ียนแปลงบ่อย

- กำรด ำเนินงำนและกำรแจง้ก ำหนดกำรต่ำงๆ ของ 

สป.อว มีกำรเปล่ียนแปลงเพิม่เติมอยู่ตลอดเวลำ

- กำรปรับเปล่ียนกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ ท ำให้

นโยบำยกำรบริหำรของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้

มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถแข่งขันระดับนำนำชำติได้

 กองบริหำรงำน

บุคคล

ความ

เส่ียงน้อย

4

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความ

เส่ียง

น้อยมาก

กองคลัง5.1 กำรรับสินบนจำก

ผู้ประกอบกำรเพือ่ให้ตรวจ

ผ่ำนมำตรฐำนงำน

1. กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้เงินและมี

ช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง

2. กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้ดุลยพนิิจ

ของเจำ้หน้ำท่ีซ่ึงมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือมีกำร

เอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพอ้งกำรกีดกัน

กำรสร้ำงอุปสรรค

3. กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทำงลบต่อ

ผู้อื่นท่ีเก่ียวข้อง

1 1 1

 

 

 



 

 

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 5 เร่ืองข้ึนไป สูงมำก 5 ส ำนักงำน ปปช. ด ำเนินคดี หรือมูลค่ำควำมเสียหำย

เกินกว่ำ 500,000 บำทข้ึนไป

สูงมำก 5

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 4 เร่ือง สูง 4 ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลควำมผิด หรือ

มูลค่ำควำมเสียหำย 100,001 – 500,000 บำท

สูง 4

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 3 เร่ือง ปำนกลำง 3 มูลค่ำควำมเสียหำย 50,001 – 100,000 บำท ปำนกลำง 3

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 2 เร่ือง น้อย 2 มูลค่ำควำมเสียหำย 3,001 - 50,000 บำท น้อย 2

จ ำนวนเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 1 เร่ือง หรือไม่เกิดข้ึน น้อยมำก 1 มูลค่ำควำมเสียหำยไม่เกิน 3,000 บำท น้อยมำก 1

ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน สูงมำก 5 ส ำนักงำน ปปช. ด ำเนินคดี หรือมูลค่ำควำมเสียหำย

เกินกว่ำ 500,000 บำทข้ึนไป

สูงมำก 5

ย่ืนเอกสำรเท็จ ปิดบังหรือไม่แจง้ข้อเท็จจริง สูง 4 ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลควำมผิด หรือ

มูลค่ำควำมเสียหำย 100,001 – 500,000 บำท

สูง 4

เรียกรับเงินเพือ่แลกกับกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว ปำนกลำง 3 มูลค่ำควำมเสียหำย 50,001 – 100,000 บำท ปำนกลำง 3

ตรวจสอบเอกสำรล่ำช้ำ ถ่วงเวลำ น้อย 2 มูลค่ำควำมเสียหำย 5,001 - 50,000 บำท น้อย 2

 กล่ันแกล้งผู้บริบริกำร เพือ่เรียกรับผลประโยชน์ น้อยมำก 1 มูลค่ำควำมเสียหำยไม่เกิน 5,000 บำท น้อยมำก 1

กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีติดต่อประสำนงำนเก่ียวข้อง

กับผู้ประกอบกำร

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองคลัง

ความ

เส่ียงน้อย

กองคลัง1. ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปลอมแปลงเอกสำรใช้

เอกสำรปลอม หรือ กำรตรวจสอบหลักฐำน

2 2 4
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หน่วยงาน (1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 1.1 จ ำนวนนักศกึษำท่ีรำยงำน

ตัวเข้ำศกึษำไม่เป็นไปตำม

แผนกำรรับท่ีก ำหนดไว้

จ ำนวนผู้สมัครท่ีรำยงำนตัวเข้ำศกึษำไม่

เป็นไปตำมเป้ำหมำยน้อยกว่ำร้อยละ 85 

ของแผนรับ

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปานกลาง ลดควำมเส่ียง 1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนประชำสัมพันธ์เชิงรุกในกำรรับ
สมคัรสอบคัดเลือกนักศึกษำใหม ่รูปแบบ Online
2. เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมคัรสอบ
คัดเลือกนักศึกษำใหม ่ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
มหำวิทยำลัย เว็บไซต์หน่วยงำน เพจมหำวิทยำลัย เพจ
หน่วยงำน ผ่ำนLine  Instagram และ Twitter เป็นต้น
3. มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรพัฒนำระบบรับรำยงำนตัว
นักศึกษำใหมแ่บบ Online ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน
4. มหำวิทยำลัยโดยคณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรปิด
ปรับปรุงหลักสูตรทีม่จี ำนวนนักศึกษำไมเ่ป็นไปตำมแผน
รับทีก่ ำหนดไว้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 และมกีำรเปิด
หลักสูตรใหม ่ทีม่คีวำมน่ำสนใจกับตลำดแรงงำนปัจจุบัน

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผู้ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร,

รองคณบดีฝ่ำย

บริหำรงำนท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ :

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร, 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน

ท่ัวไป

1. ประชำสัมพันธ์และเปิดรับผลงำนส ำหรับกำรพัฒนำ

งำนวิจยั

ต.ค.-พ.ย.65

2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรพัฒนำ

งำนวิจยั นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ และกำรน ำผลผลิต 

นวัตกรรมท่ีได้จำกงำนวิจยัออกแสดงหรือจ ำหน่ำย

3. จดัประชุมเพือ่ช้ีแจงกำรเตรียมกำรพัฒนำงำนวิจยั 

นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ให้แก่นักวิจยั

4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจยัน ำผลผลิต 

นวัตกรรมท่ีได้จำกงำนวิจยัออกแสดงหรือจ ำหน่ำยใน

งำนนิทรรศกำร/กำรแสดงผลงำนนวัตกรรมใน

ระดับชำติ

5. สรุปโครงกำรน ำผลงำนวิจยั นวัตกรรม ไปใช้

ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ประจ ำปี

ก.ย. 66

1.ด้านกลยุทธ์

2.ด้านการปฏิบัติงาน

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

ลดควำมเส่ียง ผู้ก ากับดูแล : รอง

คณบดีฝ่ำยวิจยัและ

พัฒนำ

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้ำ

ฝ่ำยวิจยัและบริกำร

วิชำกำร

ธ.ค.65-ส.ค.66

ความเส่ียงน้อย 2 2 4 ความเส่ียงน้อย2.1 กำรน ำงำนวิจยั นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพำณิชย์มีน้อย

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

ไม่มีงำนวิจยั นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ี

สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

2 2 4

 

 


