
หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผน

ประชำสัมพันธ์เชิงรุกใน

กำรรับสมัครสอบ

คัดเลือกนักศึกษำใหม่ 

รูปแบบ Online

2. เพ่ิมช่องทำงกำร

ประชำสัมพันธ์กำรรับ

สมัครสอบคัดเลือก

นักศึกษำใหม่ ผ่ำนระบบ

อนิเตอร์เน็ต เว็บไซต์

มหำวิทยำลัย เว็บไซต์

หน่วยงำน เพจ

มหำวิทยำลัย เพจ

หน่วยงำน ผ่ำนLine 

Instagram และ Twitter 

เป็นต้น

วิทยำลัย ฯ ได้

ด ำเนินกำรมอบหมำย

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ใน

กำรด ำเนินกำร

ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

เพ่ือให้นักเรียน ได้

ทรำบถึงหลักสูตร และ

กำรจัดกำรเรียนกำร

สอนของวิทยำลัยกำร

จัดกำรอุตสำหกรรม

บริกำร และมอบหมำย

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร

จัดต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน

ส่ือ

ประชำสัมพันธ์

ออนไลน์ และ

 ออฟไลน์ เพ่ือ

เป็นส่ือ

ประชำสัมพันธ์

ให้นักเรียน

และผู้สนใจ

ได้รับทรำบถึง

โปรแกรมวิชำ

ท่ีเปิดสอนใน

วิทยำลัย

3. มหำวิทยำลัย 

ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ

รับรำยงำนตัวนักศึกษำ

ใหม่แบบ Online ให้

สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

4. มหำวิทยำลัยโดย

คณะ/วิทยำลัย 

ด ำเนินกำรปิดปรับปรุง

หลักสูตรท่ีมีจ ำนวน

นักศึกษำไม่เป็นไปตำม

แผนรับท่ีก ำหนดไว้ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2566 และมีกำรเปิด

หลักสูตรใหม่ ท่ีมีควำม

น่ำสนใจกับ

ตลำดแรงงำนปัจจุบัน

4จ ำนวนผู้สมัครท่ี

รำยงำนตัวเข้ำ

ศึกษำไม่เป็นไป

ตำมเป้ำหมำย

น้อยกว่ำร้อยละ

 85 ของแผนรับ

4 4 16 ความ

เส่ียงสูง

3

1. ด้านกลยุทธ์

a 1. จ ำนวน

นักศึกษำท่ี

รำยงำนตัวเข้ำ

ศึกษำไม่เป็นไป

ตำมแผนกำร

รับท่ีก ำหนดไว้

12 ความ

เส่ียงสูง

ผู้ก ำกับ: ดร.วีระ 

วีระโสภณ , 

อำจำรย์นันทนำ 

ลัดพลี

ผู้รับผิดชอบ : 

นำงสำวฐิตำรีย์ 

จิตรประทุม , 

นำยรัชตะสรณ์ 

จันทรวรศิษฐ์

3 9 ความ

เส่ียง

ปานกลาง

ลดควำมเส่ียง 3

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง
(4) สัญญาณ

เตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับ (7)  

วิธีการ

จัดการ

กับความ

เส่ียง

 (8) กิจกรรมการ

จัดการความเส่ียง

(9) ค าอธิบายผลการ

ด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการ

ความเส่ียง

(10) ผลลัพธ์

ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับ

ดูแล/ผู้รับผิดชอบ
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แบบ ปค. 5 

 

หนวยงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2566 
 

(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

1. งานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการบริการวิชาการตรง
ตามตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 

- 1. มีสวนรวมในการกำหนดกลุม
ชุมชนและองคการ 
เปาหมายการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ รวมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนากำหนดกลุมชุมชนและ
องคกรตางๆ ในการใหบริการแก
สังคม 

- - มี.ค. 66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

- 2. สำรวจความตองการจากกลุม
ชุมชนและองคการเปาหมาย 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ  ไดเขาไปมีสวนรวมในการ
สำรวจปญหาและความตองการ
ของชุมชน เพ่ือนำมาจัดทำแผนการ
บริการวิชาการประจำป โดยรวม
สำรวจกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
 

- - มี.ค. 66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 3. นำผลการสำรวจความตองการ
มาจัดทำแผนการบริการวิชาการ
ประจำปและแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการจัดทำแผนบริการ
วิ ช าก าร เป น ป ระจำ ทุ กป แล ะ
แผนการใช ป ระโยชน จากการ
บริการวิชาการ 

- - มี.ค. 66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

            - 4. จัดทำแผนการบริการวิชาการ
ประจำปและแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการท่ีผานการ
อนุมัตจิากคณะกรรมการประจำ
คณะ/วิทยาลัย 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ก.ย. 65 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

- 5. จัดโครงการบริการวิชาการตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค.65-ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
- 6. รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนบริการวิชาการลงใน
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
ไดครบถวน 
 
 

อยูในระหวางการดำเนินงาน - - ธ.ค.65, มี.ค.66, 
มิ.ย.66 

/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 7. ประเมินผลความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการและเสนอ
ใหคณะกรรมการประจำคณะ/
วิทยาลัยพิจารณา 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ก.ค.-ส.ค.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

- 8. นำขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำคณะ/
วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงใน
การทำแผนบริการวิชาการในป
ถัดไป 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ส.ค.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

2. งานบริการศูนยเรียนรูสูชุมชน 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหแหลงเรียนรูเปนท่ีรูจัก
ของสังคม 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 

- 1. คัดเลือกองคความรูท่ีจำเปนใน
แหลงเรียนรู 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทำแหลงเรียนรูเพ่ือรวมคัดเลือก
องคความรูท่ีจำเปนในแหลงเรียนรู 

- - ต.ค. 65 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
- 2. จัดโครงการเพ่ิมฐานความรู/

องคความรูในแหลงเรียนรูชุมชน 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดจัดโครงการเพ่ิม
ฐานความรูในแหลงเรียนรู  
 
 

- - ต.ค. 65-มี.ค. 66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 3. นำฐานความรู/องคความรูท่ีอยู
ในแหลงเรียนรูเผยแพรในเว็บไซต
ของหนวยงาน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดนำฐานความรูเผยแพรใน
เว็บไซตของหนวยงาน 

- - ต.ค. 65-มี.ค. 66 
/ฝายวิจัยและ
บรกิารวิชาการ 

- 4. ประชาสัมพันธการใหบริการ
แหลงเรียนรูตามชองทางตางๆ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ดำเนินการประชาสัมพันธ
การใหบริการแหลงเรียนรูตาม
ชองทางตางๆ 

- -  

 - 5. รายงานผลการดำเนินงานการ
ใหบริการแหลงเรียนรูตาม
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
ไดครบถวน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดรายงานผลการ
ดำเนินงานการใหบริการแหลง
เรียนรูตามแบบฟอรมท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดไดครบถวน 

- - ธ.ค.65, มี.ค.66 
มิ.ย.66 

/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 6. นำองคความรูในแหลงเรียนรู
มาเผยแพรในงานชุมชนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ นำองคความรูในแหลง
เรียนรูมาเผยแพรในงานชุมชน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

- - ส.ค. 66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

3. งานพัฒนานักวิจัย 
วัตถุประสงค  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย
และนักวิจัยใหมีความ
เชี่ยวชาญในการเขียน
ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 

           - 1. จัดทำแผนปฏิบัติการดานการ
วิจัยท่ีผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำหนวยงาน 

ดำเนินการจัดทำแผนดานวิจัยเสนอ
ตอผูบริหารระดับสูง 

- - ก.ย. 65 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 2. จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจยัโดย
การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - ต.ค.65-ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
- 3. อาจารยประจำของหนวยงานท่ี

ผานการพัฒนาไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 

อาจารยประจำของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ ไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยตามแผนงาน
ท่ีกำหนด 

- - ต.ค.65-ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
- 4. รายงานผลการพัฒนานักวิจัย

ลงในแบบฟอรมท่ีมหาวทิยาลัย
กำหนดไดครบถวน 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดดำเนินการรายงาน
ผลงานการพัฒนานักวิจัยลงใน
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

- - ธ.ค.65, มี.ค.66 
มิ.ย.66 

/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

4. งานเผยแพรผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค  
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยมีการตีพิมพและ
เผยแพรผลงานวิจัยตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 

- 1. จัดโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยใหแกอาจารย 

ฝายพัฒนางานวิจัยฯอยูระหวาง
การวางแผนดำเนินการจัดโครงการ
ประชุมทางวิชาการตามแผนงานท่ี
กำหนด 

- - ต.ค.65 - ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 2. ประชาสัมพันธแหลงเวทีการ
นำเสนอและวารสารระดับชาต ิ
หรือนานาชาติใหอาจารยทุกคน
รับทราบ 

ฝายพัฒนางานวิจัยฯอยูระหวาง
การดำเนินการประชาสัมพันธ
เผยแพรเวทีและวารสารเพ่ือการ
ตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกใหอาจารยทุก
คนรับทราบโดยผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบ E-Office  และ
เว็บไซตประจำวิทยาลัย 

- - ต.ค.65 - ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

- 3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรือเปนเจาภาพ
รวมกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ฝายพัฒนางานวิจัยฯ ดำเนินการ
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือติดตามการนำเสนอผลงานวิจัย 

- - ต.ค.65 - ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
- 4. รายงานและสรุปผลการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกของอาจารยลงใน

ฝายพัฒนางานวิจัยฯดำเนินการ
สรุปและรายงานผลจำนวนอาจารย
ท่ีมีการตีพิมพและนำเสนองานวิจัย

- - ต.ค.65 - ก.ย.66 
/ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
กำหนดไดครบถวน 

ตอผูบริหาร  

5. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา
เห็นความสำคัญของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 

- 1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานดานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบ
งานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในหนวยงาน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการแตงตั้งกรรมการ
ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและกำหนดบทบาท
หนาท่ีทุกปการศึกษา 

- - ก.ย. 65 
/ฝายวิชาการ 

 

- 2. กำหนดวัตถุประสงคของแผน
และกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการกำหนดวัตถุประสงค
ของแผนและกำหนดตัวบงชี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน 

- - ก.ย. 65 
/ฝายวิชาการ 

 

 3.จัดทำแผนปฏิบัติการดานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
กำหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ของโครงการและไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ จัดทำแผนปฏิบัติการดาน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
กำหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ของโครงการและไดรับความ
เห็นชอบจากคณบดี 
 

- - ก.ย. 65 
/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 4. ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ
โครงการทุกโครงการท่ีกำหนดใน
แผนปฏิบัติงานดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มีการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ
โครงการทุกโครงการท่ีกำหนดใน
แผนปฏิบัติงานดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - ส.ค.66-ก.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

            - 5. รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอผูบริหารหนวยงาน
และมหาวิทยาลยัปละ 2 ครั้ง 

มีการรายงานผลการดำเนินงานการ
จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอคณบดีและสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในรอบ 6 เดือน 

- - ม.ค. 66 , ก.ค. 
66 

/ฝายวิชาการ 
 

- 6. เผยแพรกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหประชาคม
ทราบ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการแพรกิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให
ประชาคมทราบ ผานชองทางขาว
แกวเจาจอม และเว็บไซตของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

- - ส.ค. 66- ก.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

- 7. ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ

อยูในระหวางดำเนินงาน - - ส.ค. 66- ก.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและรายงาน
ตอผูบริหารหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยทราบ 

 

- 8. นำผลการประเมินของ
แผนปฏิบัติการดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาปรับปรุง 
 

อยูในระหวางการดำเนินงาน - - กค. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

6. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหหลักสูตรเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
ไดรับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
(C) 

            - 1. สำรวจและวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบัณฑิตเพ่ือ
นำมาใชในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

นำขอมูลและรายละเอียดของการ
ตอบสอบถามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต มาวิเคราะหใชกับ
หลักสูตรใหมท่ีเสนอหรือ หลักสูตร
ปรับปรุงไดตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

            - 2. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
และวิพากษหลักสูตรใหเปนไป
ตามคูมือระบบกลไกในการพัฒนา
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

คณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ
หลักสูตร ระดับสาขาวิชา จะตอง
ศึกษาหลักสูตรท่ีอยูในกระบวนการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
รวมถึงระบบกลไกในการพัฒนา

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรใหถูกตอง 
            -  3. จัดวิพากษหลักสูตรโดยการมี

สวนรวมของคณะกรรมการฯ 
สาขาวิชาจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและวิพากษหลักสูตร  

- - มีค. 66 -เม,ย, 66 
/ฝายวิชาการ 

            - 
 

4. ยกรางหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 

สาขาวิชายกรางหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

             - 5. เสนอหลักสูตรให
คณะกรรมการประจำคณะ/
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

สาขาวิชานำเสนอหลักสูตรตอ
คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
เพ่ือเห็นชอบ รางหลักสูตร 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

- 6. จัดสงใหกองบริการการศึกษา
ตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ 
สกอ. 

สาขาวิชาดำเนินการจัดสงเลม
หลักสูตรใหกองบริการ ตรวจสอบ
เลมหลักสูตรศิลปบัณฑิต ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ 
สกอ. 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

- 7. เสนอหลักสูตรเขาท่ีประชุม
สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
กอนเปดทำการสอน 6 เดือน 

นำเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุมสภา
วิชาการเพ่ือใหความเห็นชอบ ราง 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (นานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2566  

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

- 8. เสนอหลักสูตรเขาท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

อยูในระหวางการดำเนินงาน - - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

 
- 9. จัดทำบันทึกขอความสงกอง

บริการการศึกษาเพ่ือแจง สกอ. 
รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน 
นับจากวันท่ีสภาแจงมติอนุมัติ 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 
 
 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

 

7. งานรับนักศึกษา 
วัตถุประสงค  
เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอใหเปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษาท่ีวางไว 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 
 
 

จำนวนนักศึกษาตาม
แผนรับนักศึกษามี
ความปรบัเปลี่ยน 
เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
และเหมาะสมตาม
หลักสูตร 

1.จัดสงแผนการรับนักศึกษาให
กองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอ
สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ดำเนินการสงแผนรับนักศึกษาให
กองบริการไดทันตามกำหนด 

จำนวนนักศึกษา
ต า ม แ ผ น รั บ
นักศึกษามีความ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น 
เ พ่ื อ ให มี ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ
ป จ จุ บั น  แ ล ะ
เห ม าะ ส ม ต า ม
หลักสูตร 

ผูบริหารพิจารณา
และทบทวนแผน
รับนั ก ศึ กษาให
เ ห ม า ะ ส ม ต อ
ส ถ า น ก า ร ณ  
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุก
ป 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร
ท่ียังไมเหมาะสม 

2. กำหนดคุณสมบัติของผูสมัคร
เขาศึกษาตอสงใหกองบริการ
การศึกษา 

พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษา ใหเปนไปตามหลักสูตร 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

 
การประชาสัมพันธไม
ตรงกับกลุมเปาหมาย 

3. ประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาผานชองทางตางๆ 

ดำเนินการประชาสัมพันธผานทาง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ  

- การเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ
เชิงรุกเพ่ือ
ประชาสัมพันธ
นอกสถานท่ี จัด
กิจกรรมสันทนา
การตามโรงเรียน
กลุมเปาหมาย 
และสงจดหมาย
ไปยังโรงเรียน
ตางๆ ท่ัวประเทศ   

รอบท่ี 1 ธ.ค. 66 
รอบท่ี 2 มี.ค. 66 
รอบท่ี 3 เม.ย. 66 
รอบท่ี 4 พ.ค. 66 
รอบท่ี 5 มิ.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

จำนวนผูเขาสัมภาษณ
มีแนวโนมลดลง ทำให
แผนรับนักศึกษาไม
เปนไปตามแผน
ประมาณการรับ
นักศึกษา  

4. สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ
เปนไปตามเกณฑการคัดเลือกของ
วิทยาลัย 

สอบสัมภาษณดำเนินการเปนไป
ตามเกณฑการคัดเลือกของ
วิทยาลัย 

จำนวนผูเขา
สัมภาษณมี
แนวโนมลดลง ทำ
ใหแผนรับ
นักศึกษาไม
เปนไปตามแผน
ประมาณการรับ
นักศึกษา 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนการ
ประชาสัมพันธ
เพ่ือใหผูเขาสอบ
ทราบขอมูลของ
มหาวิทยาลัย 
เก่ียวกับการ
เดินทาง หรือสิ่ง

รอบท่ี 1 ม.ค. 66 

รอบท่ี 2 เม.ย. 66

รอบท่ี 3 พ.ค. 66 

รอบท่ี 4 มิ.ย. 66 

รอบท่ี 5 ก.ค. 66 

/ฝายวิชาการ/
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

อำนวยความ
สะดวกในการเดิน
ทางเขาสัมภาษณ
กับวิทยาลัย  และ
สงผลกระทบตอ
จำนวนการมอบ
ตัวเขาศึกษาเปน
นักศึกษาของ
วิทยาลัย มากข้ึน  

ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

จำนวนการรายงานตัว
นอยกวา แผนรับ
นักศึกษาท่ีวางไว 

5. ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาท่ี
รายตัวเขาศึกษาเทียบกันแผนรับ
นักศึกษาประจำป 

ติดตามการรายงานตัวของ
นักศึกษา  และนำสรุปเขาท่ีประชุม
ผูบริหาร ประจำวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ  

จำนวนการ 
รายงานตัวนอย 
กวาแผนรับ
นักศึกษาประจำป   

คาดการณและ
วิเคราะหการรับ 
นักศึกษา ในแต
ละรอบและเพ่ิม
การสำรอง
นักศึกษาท่ีเขา
รายงานตัว 
 
 
 
 

ส.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

8. งานจดัทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหแผนการเรียนเปนไป
ตามโครงสรางหลักสูตรและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาวาดวยการจัด
การศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
(C)   

             - 1. สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตรตามแบบฟอรมท่ี
กำหนด 

สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอด 
หลักสูตรของนักศึกษาแตละรุน 

          -         - พ.ย.-ธ.ค. 65 
/ฝายวิชาการ 

 
              -  2. ตรวจสอบแผนการเรียนตาม

โครงสรางของหลักสูตรและ
เง่ือนไขของคำอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา ตรวจสอบแผนการเรยีน
ใหเปนตามโครงสรางหลักสูตรและ
เง่ือนไขคำอธิบายรายวิชา 

           -         -  

            -  3. เสนอแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรใหคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ เห็นชอบ 

เสนอใหฝายบริการการศึกษา 
ระดับ วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ตรวจสอบ
ความถูกตองใหเปนตามโครงสราง
หลักสูตรและเง่ือนไขคำอธิบาย
รายวิชา 

            -         -  

            -   4. จัดสงแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบให
กองบริการการศึกษากอนเปดภาค
เรียน 
 
 
 

จัดสงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ใหกองบริการการศึกษากอนการ
เปดภาคเรียน 

           -           - ม.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

9. งานจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การดำเนินงาน (O) 

- 1. จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 
แลวเสร็จกอนเปดภาคเรียน 

รวบรวม มคอ.3 หรือ มคอ.4 จาก
อาจารยผูสอนใหเสร็จกอนเปดภาค
เรียน 

- - 
ภาคเรียนท่ี 1 

กอน 15 ก.ค. 66 
ภาคเรียนท่ี 2 

กอน 5 ธ.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 

- 2. จัดทำเอกสารประกอบการ
สอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบ
เรียน 

ตรวจสอบอาจารยผูสอนตองมี
เอกสารประกอบการสอนครบทุก
รายวิชา 

- - 
 

- 3. อาจารยสอนตาม มคอ. 3 หรือ 
มคอ. 4 ท่ีกำหนด 

ควบคุมอาจารยผูสอนใหดำเนินการ
สอนตาม มคอ.3 หรือ มคอ.4 - - 

ภาคเรียนท่ี  
1 ส.ค.-ธ.ค. 66 

ภาคเรียนท่ี  
2 ม.ค.-พ.ค. 64 
/ฝายวิชาการ 

- 
4. ประเมินผลการเรยีนรูของ
นักศึกษาตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

การประเมินผลใหเปนไปตาม มคอ.
3 หรือ มคอ.4 - - 

ภาคเรียนท่ี 1  
ธ.ค. 65 

ภาคเรียนท่ี 2  
พ.ค. 66 

/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 
5. จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

รวบรวม มคอ.5 หรือ มคอ.6 จาก
อาจารยผูสอนใหเสร็จหลังจาก
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

- - 
ภาคเรียนท่ี 1 
กอน ม.ค. 66 
ภาคเรียนท่ี 2 
กอน  มิ.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

- 6. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

รวบรวม มคอ.7 จากอาจารยผูสอน
ใหเสร็จหลังจากสิ้นสุดภาคเรียนท่ี 
2 

- - 
มิ.ย. 66 

/ฝายวิชาการ 

 7. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขา
ประเมินอาจารยผูสอนครบทุก
รายวิชา 

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขา
ประเมินอาจารยผูสอน ตามรอบ
การประเมินตามปฏิทินวิชาการ 
 
 
 

- - 
ภาคเรียนท่ี 1  

พ.ย. 65 
ภาคเรียนท่ี 2  

มี.ค. 66 
/ฝายวิชาการ 

- 8. สรุปคะแนนประเมินอาจารย
ผูสอนและเสนอตอผูบริหาร 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 - - 

ภาคเรียนท่ี 1 
ธ.ค. 65 

ภาคเรียนท่ี 2  
เม.ย.66 

/ฝายวิชาการ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

10. งานพัฒนานักศึกษา 
วัตถุประสงค  
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรับ
การพัฒนาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1. นักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
หนวยงาน 

มีการประชุมคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาซ่ึงมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

- - ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายกิจกรรม

นักศึกษา 

- 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดานการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคครบ 5 ดาน ไดแก  
1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม   
2) ดานความรู  
3) ดานทักษะทางปญญา  
4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
5) ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคครบ 5 ดาน 

- - ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายกิจกรรม

นักศึกษา 



18 

 

(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 3. เสนอแผนปฏิบัติการดานการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและ
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดเสนอแผนปฏิบัติการดาน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
คณบดีและอธิการบดีพิจารณา
เห็นชอบ 

- - ก.ย. 66 
/ฝายวิชาการ 

- 4. จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ จัดโครงการประกันคุณภาพ
สำหรับนักศึกษาประจำปการศึกษา 
2566 

- - มี.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
- 5. ประเมินความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของโครงการครบทุก
ขอ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของโครงการครบ
ทุกขอ 

- - ต.ค. 65, ม.ค. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายกิจกรรม

นักศึกษา 
- 6. นำผลการประเมินของโครงการ

มาปรับปรุง 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดมีการนำผลการประเมิน
ของโครงการมาปรับปรุงเพ่ือใชในป
ถัดไป 

- - ต.ค. 65, ม.ค. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายกิจกรรม

นักศึกษา 
- 7.รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหมหาวิทยาลัยทราบ ป

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการรายงานผลการ
ดำเนนิงานตามแผนดานการจัด

- - เม.ย. 66, ก.ค. 
66 

/ฝายวิชาการ/
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ละ 4 ครั้ง กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหกอง
พัฒนานักศึกษา 

ฝายกิจกรรม
นักศึกษา 

- 8.ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

อยูในระหวางดำเนินงาน - - มิ.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายกิจกรรม

นักศึกษา 
- 9. นำผลการประเมินของ

แผนปฏิบัติการดานการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามา
ปรับปรุง 

อยูในระหวางดำเนินงาน - - มิ.ย. 66 
/ฝายวิชาการ/
ฝายกิจกรรม

นักศึกษา 
10. งานจัดหาพัสดุ-จัดซ้ือจัดจาง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินนอกงบประมาณ) 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการจัดหาพัสดุ- การ
จัดซ้ือจัดจางเปนไปตาม
ระเบียบและตรงความ
ตองการ 
วัตถุประสงคของการควบคุม
ดาน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ     

- 1. สำรวจพัสดุเปนประจำทุกเดือน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน
การจัดซ้ือจัดจาง 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสด ุ
- 2.เทียบราคาพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 

จำนวน 2 รานคาข้ึนไป 
ตรวจตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  

เปนไปตามการ
ควบคุมความ
เสี่ยง 

ติดตามการแจง
เวียนระเบียบ
พัสดุตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับงาน
พัสดุ 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

( C )   - 3.แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัด
จาง 
- วงเงินเกิน   100,000 
คณะกรรมการ. จำนวน 3 คน 
- วงเงินไมเกิน 100,000 
คณะกรรมการ. จำนวน 1 คน 

แตงตั้งตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- ติดตามการแจง
เวียนระเบยีบ
พัสดุตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับงาน
พัสดุ 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

- 4.ตรวจสอบพัสดุใหถูกตองและ
ตรงตามใบสั่งซ้ือสั่งจาง 

ตรวจสอบพัสดุใหถูกตองและตรง
ตามใบสั่งซ้ือสั่งจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

-  ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

11. งานควบคุมพัสดุ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือควบคุมและเก็บรักษา
พัสดุใหพรอมใชงาน 
วัตถุประสงคดาน  

- 1. การควบคุมวัสดุ 
1) บันทึกขอมูลรับเขาวัสดุทุกครั้ง 

บันทึกรับเขาทุกครั้งท่ีมีการตรวจ
รับพัสดุ 

- มีระบบการ
ควบคุมการรับ-
จายวัสดุ ตาม
แบบฟอรมใบเบิก

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 
2) จัดเก็บวัสดุอยางเปนสัดสวน
พรอมใชงาน 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

การดำเนินงาน (O) 3) บันทึกการเบิกจายพรอมลงชื่อ
การเบิกจาย 

วัสดุ 

4) ตรวจนับและสรุปวัสดุ
ประจำเดือนและประจำป
งบประมาณ 

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- บันทึกรายงาน
การตรวจสอบ
พัสดุประจำป 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

2. การควบคุมครุภัณฑ 
1) ลงทะเบียนครุภัณฑในระบบ 
ERP 

จัดทำลงบัญชีทะเบียนคุมทรัพยสิน - - ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

2) เขียนหมายเลขท่ีครุภัณฑ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

3) จัดทำทะเบียนควบคุมการ
เบิกจายครุภัณฑ 

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

4) เก็บรักษาครภุัณฑใหครบถวน
ถูกตองตรงตามทะเบียน 

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- - ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

12. งานจำหนายพัสดุ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือจำหนายพัสดุท่ี
เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1. การจำหนายครุภัณฑ 
1) สำรวจครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ 
ชำรุด สูญหาย หมดความจำเปน
ในการใชงาน 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

- 2) รายงานบัญชีครุภัณฑท่ี
เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมด
ความจำเปนในการใชงานเพ่ือขอ

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
อยูในระหวางการดำเนินงาน 

 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสด ุ
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

จำหนายใหกับมหาวิทยาลัย 
- 3) แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบหาขอเท็จจริงของ
ครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ ชำรุด สูญ
หาย 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

- 4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
ครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ ชำรุด สูญ
หายและรายงานใหอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

- 5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคา
กลางของครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ 
ชำรุด สูญหายและรายงานให
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

- 6) ขออนุมัติจำหนายตามระเบียบ
ท่ีกำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี
ตกลงราคา) 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสด ุ
 - 7) บันทึกลงจายออกจากทะเบียน

ควบคุมครุภัณฑ 
อยูในระหวางการดำเนินงาน 

 
- - ต.ค. 65 - ก.ย. 

66 
/ฝายพัสด ุ

- 8) รายงานการจำหนายครุภัณฑ อยูในระหวางการดำเนินงาน - - ต.ค. 65 - ก.ย. 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลง
จายออกจากบัญช ี

 
 
- 

66 
/ฝายพัสดุ 

- 2. การจำหนายวัสดุ 
1) สำรวจเศษวัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 
ชำรุด หมดความจำเปนในการใช
งาน 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสดุ 

- 2) ขออนุมัติจำหนายตามระเบียบ
ท่ีกำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี
ตกลงราคา) 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

เปนไปตามการ
ควบคุมความ
เสีย่ง 

- ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสด ุ
- 3) รายงานการจำหนายเศษวัสดุ

ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ทราบ 

อยูในระหวางการดำเนินงาน 
 

- - ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

/ฝายพัสด ุ
13. งานเบิกจาย 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเบิกจายถูกตอง
ตามระเบียบการเบิกจาย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

              - 1. โครงการไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหาร 
วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย 

มีโครงการท่ีไดรับการอนุมัติจาก
ผูบริหารระดับสูงเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายถูกตองตาม
ระเบียบเบิกจาย 

              -               - 
ต.ค. 65-ก.ย. 66 

/ฝายการเงิน 

- 2.รวบรวมเอกสารการเบิกจายให
ครบถวน 

การรวบรวมเอกสารการเบิกจาย
เปนไปตามระเบียบการเบิกจาย 

- - 
ต.ค. 65-ก.ย. 66 

/ฝายการเงิน 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ทา 
วัตถุประสงคดาน  
- การรายงานทางการเงิน (F) 
- การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
(C) 

- 3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย
ใหเปนไปตามระเบยีบ 
    - กรณีเงินงบประมาณแผนดิน
เบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
    - กรณีเงินรายไดเบิกจายตาม
ระเบียบเงินรายได 

การตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย
เปนไปตามระเบียบการเบิกจาย                           
1) กรณีเงินงบประมาณแผนดิน
เบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง                     
2) กรณีเงินรายไดเบิกจายตาม
ระเบียบเงินรายได 

- - 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายการเงิน 

- 4. บันทึกการเบิกจายในระบบ 
ERP 

การบันทึกการเบิกจายในระบบ 
ERP เปนไปตามข้ันการเบิกจายใน
ระบบ 

- - 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายการเงิน 

- 5. อนุมัติการเบิกจายในระบบ 
ERP โดยผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 

การอนุมัติการเบิกจายในระบบ 
ERP โดยผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานเปนไปตามระเบียบการ
เบิกจาย 

- - 

ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายการเงิน 

- 6. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจาย
ตามโครงการ 

จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจายตาม
โครงการเปนไปตามระเบียบการ
เบิกจาย 

- - 
ต.ค. 65-ก.ย. 66 

/ฝายการเงิน 

14. งานจัดทำขาวประชาสัมพันธ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหขาวสารท่ีเผยแพรมี

             - 1.ประสานงานขอมูลปฏิทินการ
จัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากร

มีการประสานงานขอมูลปฏิทินการ
จัดกิจกรรม/ประชุมจากบุคลากรใน

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝาย
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ความถูกตองและรวดเร็ว 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

ในหนวยงาน หนวยงานทุกเดือน ประชาสัมพันธ 
- 2. คัดเลือกประเด็นขาวท่ีนาสนใจ

และมีความสำคัญตอหนวยงาน 
มีการคัดกรองขาวท่ีสำคัญและเปน
ประเด็นในการประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ โดยคณบดีเปนผูตรวจสอบ 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝาย

ประชาสัมพันธ 

- 3. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทำขาวกอนเวลา
เริ่มกิจกรรมอยางนอย 30 นาที 
 

มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือทำขาวกอนเวลา
เริ่มกิจกรรมอยางนอย 30 นาที 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝาย

ประชาสัมพันธ 
- 4. เขียนขาวตามหลัก 5W 1H มีการเขียนขาวตามหลัก 5W 1H 

แตยังไมถูกตองสมบูรณ 
- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 

/ฝาย
ประชาสัมพันธ 

- 5. ตรวจสอบเพ่ือยืนยันขอมูลท่ี
ถูกตองกับแหลงขาว 

มีการตรวจสอบเพ่ือยืนยันขอมูลท่ี
ถูกตองกับแหลงขาว 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝาย

ประชาสัมพันธ 
- 6.เสนอขาวตอผูบังคับบัญชากอน

เผยแพร 
มีการเสนอขาวตอผูบังคับบัญชา
กอนเผยแพร 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝาย

ประชาสัมพันธ 
- 7. เผยแพรขาวตามชองทางตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอก 
มีการเผยแพรขาวตามชองทาง
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เชน 
ระบบ e-office, website 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝาย

ประชาสัมพันธ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ Face book วิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ, 
วารสารแกวเจาจอม เปนตน 

15. งานออกเลขรับ-สงเอกสารในระบบ e-office 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการออกเลขรับ-สง
เอกสารถูกตอง รวดเร็ว 
ครบถวน เปนไปตามระเบยีบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณและสามารถ
คนหาไดสะดวกรวดเร็ว 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1. ตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของเอกสารกอนออกเลข
รับ-สงเอกสารทุกครั้ง 
 
 

มีการตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของเอกสารกอนออกเลข
รับ-สงเอกสารทุกครั้ง 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

              - 2. ออกเลขรับ-สงเอกสารตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ตรวจสอบเลขในออกเลขรับ-สง
เอกสารตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

           -             - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

16. งานราง/พิมพ หนังสือราชการ/คำส่ัง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการราง/พิมพ หนังสือ
ราชการถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ 

- 1.ราง/พิมพหนงัสือใหถูกตองตรง
ตามรูปแบบหนังสือราชการ 

มีการตรวจสอบการราง/พิมพ
หนังสือใหถูกตองตรงตามรูปแบบ
หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ (C) 

 
- 2. เสนอหัวหนางาน ตรวจสอบ

ความถูกตอง 
มีการเสนอตอหัวหนางาน 
ตรวจสอบความถูกตองกอนคณบดี
ลงนาม 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
17. งานจัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการจัดเก็บเอกสารเปน
ระเบียบ แยกเปนหมวดหมู 
สามารถสืบคนไดงาย 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1. จัดเก็บหนังสือราชการเขาแฟม
แยกตามประเภท 
 

มีการจัดเก็บหนังสือราชการเขา
แฟมแยกตามประเภท ทุกวัน 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
- 2. จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ 

(จากนอยไปหามาก) 
มีการจัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ 
(จากนอยไปหามาก) ทุกวัน 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
18. งานจัดประชุม 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการประชุมเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วาดวยเรื่องการจัดประชุม 
วัตถุประสงคดาน 
การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

- 1.แจงแผนการประชุมตลอดท้ังป
ใหคณะกรรมการฯ ทราบ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ดำเนินการจัดทำปฏิทิน
ประชุมตลอดท้ังปใหคณะกรรมการ
ฯ ทราบ 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

- 2.จัดสงเอกสารการประชุมใหผู
เขาประชุมลวงหนา 7 วัน 

ฝายเลขาการประชุมไดจัดสง
เอกสารการประชุมใหผูเขาประชุม
ลวงหนา 7 วัน 
 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

(C) - 3. จัดทำรายงานการประชุมและ
แจงมติหลังการประชุมภายใน 7 
วัน 

ฝายเลขาการประชุมไดจัดทำ
รายงานการประชุมและแจงมติหลัง
การประชุมภายใน 7 วัน 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
19. งานสรรหาบุคลากร 
วัตถุประสงค 
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา วาดวยเรื่อง
การจัดประชุม 
วัตถุประสงคดาน 
การปฏิบัติตาม 
กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ( C ) 

- 1.ตรวจสอบอัตรากำลังใหเปนไป
ตามกรอบอัตรากำลังท่ีมีอยู 

แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนกรอบ
อัตรา กำลัง และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือทบทวน
อัตรากำลังปจจุบันวาเพียงพอ
หรือไม และมีการเสนอผลการ
ทบทวนอัตรากำลังใหผูบริหาร
สูงสุดรับทราบและรายงานผลตอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

- 2.จัดสงคุณสมบัติของผูสมัครท่ี
ตองการและเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการออกขอสอบ/
ตรวจขอสอบ และสอบสัมภาษณ
ใหกองบริหารงานบุคคล 

มีการวิเคราะหและกำหนด
คุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชานั้นๆระบุ 
เสนอรายชื่อวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ กรรม การ
ออกขอสอบและกรรมการ
สัมภาษณ ใหกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือจัดทำคำสั่งแตงตั้ง 
 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 3.ประชาสัมพันธการรับสมัคร
กอนวันเริ่มรับสมัคร อยางนอย 5 
วัน 

มีการประชาสัมพันธการรับสมัคร
ผานเว็บไซตวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ กอนสงขอมูล
ใหมหาวิทยาลัยเปดรับสมัคร 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

- 4.กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
อยางนอย 15 วันทำการ 

กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
อยางนอย 15 วันทำการ โดย กอง
บริหารงานบุคคลดำเนินการ 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

- 5. สงผลการสอบ/สอบสัมภาษณ
ใหกองบริหารงานบุคคลตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดในคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการสอบ และสงผลการ
สอบ/สอบสัมภาษณใหกอง
บริหารงานบุคคลตามระยะเวลาท่ี
กำหนด ผานระบบหนงัสือเวียน (e-
office) 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

20. งานพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะท่ี
กำหนด/ตำแหนงงานท่ี
เหมาะสม 
วัตถุประสงคดาน  

- 1.สำรวจความตองการ/ความ
จำเปนในการพัฒนาตนเองจาก
บุคลากร 

มีการสำรวจความตองการพัฒนา
ตนเอง โดยใชแบบสอบถามในการ
สำรวจความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ ป
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

การดำเนินงาน (O) - 2. นำความตอง/ความจำเปนมา
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร
ระดับสูง 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ี
ไดรับอนุมัติ จากผูบริหาร   

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

- 3. สงเสริมใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับการพัฒนาตาม
แผนท่ีกำหนด 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ใหบุคลากรเขารวม
โครงการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

- 4. ติดตามการนำความรูไปใช
ประโยชนของบุคลากรภายใน
หนวยงาน ปละ 2 ครั้ง 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการติดตามการนำความรู
จากการอบรมไปใชประโยชนทุก 6 
เดือน หลังจากอบรมพัฒนาตนเอง
แลว โดยทำบันทึกขอความแจง
เวียนใหบุคลากรทราบท้ังหนวยงาน 

- - ต.ค. 65-ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

- 5. รายงานผลการนำรูไปใช
ประโยชนของบุคลากรให
มหาวิทยาลัยทราบ ปละ 2 ครั้ง 

รายงานผลการนำรูไปใชประโยชน
ของบุคลากรใหมหาวิทยาลัยทราบ 
ปละ 2 ครั้ง 
 

- - มี.ค. 66, ก.ย. 66 
 /ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

21. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการประเมินการ
ปฏิบัตงิานเปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได 
วัตถุประสงคดาน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
( C ) 

- 1.จัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ระบบ ERP 

มีหลักเกณฑการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการประชาสัมพันธให
บุคลากรทราบ 

- - รอบท่ี 1 มี.ค. 66 
รอบท่ี 2 ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
- 2.ตรวจสอบขอมูลในระบบ ERP 

พรอมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/
ประเมินภาระงาน 

อยูในระหวางการดำเนินงาน - - รอบท่ี 1 มี.ค. 66 
รอบท่ี 2 ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
- 3.ดำเนินการประเมินผลและ

ยืนยันขอมูลในแบบประเมิน 
 
 

อยูในระหวางการดำเนินงาน - - รอบท่ี 1 มี.ค. 66 
รอบท่ี 2 ก.ย. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
- 4.แจงใหบุคลากรเขาไป

ดำเนินการรับทราบผลการ
ประเมินฯ ในระบบ ERP 

 
อยูในระหวางการดำเนินงาน 

 

- - รอบท่ี 1 มี.ค. 66 
รอบท่ี 2 ส.ค. 66 
/ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

22. งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีงบประมาณใชในการ
บริหารจัดการหนวยงานท่ี
เหมาะสม 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1.จัดทำประมาณการรายรับตาม
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

1) วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ จัดทำ
งบประมาณรายจายตามแบบฟอรม
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
2) วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ใชขอมูลจาก
กองบริการการศึกษา ในการจัดทำ
ประมาณรายการรับ และใหฝาย
บริการการศึกษาของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ตรวจทานขอมูล 

- - พ.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 2.ผูบริหารตรวจสอบความถูกตอง
ของประมาณการรายรับ  

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
นำขอมูลประมาณรายรับประจำป 
เสนอตอผูบริหารพิจารณารับรอง
ขอมูล กอนสงขอมูลกลับใหกอง
นโยบายและแผน 

- - พ.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 3.จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปใหกับโครงการกิจกรรม
ในแผนปฏิบตัิการประจำป ให

ในการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปผูบริหารพิจารณาขอมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรร

- - ก.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ครบทุกโครงการ งบประมาณ ไดแก นโยบายการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย, 
โครงการวาระสำคัญประจำป 
(Agenda), โครงการ (Flagship) 

คุณภาพ 

- 4.ผูบริหารตรวจสอบความถูกตอง
ของการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปใหกับโครงการ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 

ผูบริหารพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองของการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำปสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 

- - ก.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

 5.บันทึกงบประมาณรายจายใน
ระบบ ERP ใหครบทุกโครงการท่ี
มีการจัดสรรงบประมาณ 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
บันทึกงบประมาณรายจายประจำป
ในระบบ ERP ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปสงกองนโยบายและแผน 
5.2 กองนโยบายและแผนเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองในการ
บันทึกงบประมาณรายจายของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ กอนนำเสนอผูบริหารยืนใน
ระบบ ERP 

- - ก.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 6.เสนอคำขอตั้งงบประมาณใหท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจำ
หนวยงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

1)  ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพนำเสนอคำขอตั้ง
งบประมาณเสนอตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ รับรอบ
คำของบประมาณ ประจำป 
2) ผูบริหารหนวยงานลงนามยืนยัน
คำขอต้ังงบประมาณในระบบ ERP 

- - ก.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

23. งานจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหหนวยงานมีทิศทาง
องคกรท่ีชัดเจนและสามารถ
นำไปสูการปฏิบัติได 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1.รวบรวมขอมูลภายใน -ภายนอก 
ของหนวยงาน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มีการดำเนินการรวบรวม
ขอมูลสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกองคกรเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป 

-            - มี.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

 - 2.วิเคราะหทิศทางของหนวยงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ โดยฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพไดมีการนำขอมูลท่ี
ไดจากขอท่ี 1 ขางตนนำมา

- - มี.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

วิเคราะห SWOT เพ่ือระบุทิศทาง
องคกรและวิเคราะหหาจุดเดนจุด
ดอยขององคกร เพ่ือการพัฒนา
และจัดทำแผนฯ 

 - 3.บุคลากรภายในหนวยงานมีสวน
รวมในการวางแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัตกิารประจำป 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ โดยฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ  มีการดำเนินการ
จัดทำคำสั่งแตงตั้งวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 
กรรมการจัดทำแผน 
 

- - เม.ย. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

 - 4.จัดทำแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจำปให
สอดคลองกับทิศทางของ
มหาวทิยาลัย 

4.หลังจากท่ีไดมีการจัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการและแจงเวียน
ภ า ย ใน วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมบริการ แลว ไดมีการ
ด ำ เนิ น ก ารจั ด ป ระชุ ม  ห ารื อ 
กำหนดแนวทางและทิศทางในการ
ดำเนินการจัดทำแผนฯประจำป
งบประมาณ  พ .ศ . 2566  และ
ทบทวนเปนระยะกอนการนำเสนอ

- - มิ.ย. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการ
จั ด ก า ร อุ ต ส าห ก ร ร ม บ ริ ก า ร 
พิจารณาและนำเสนอทานอธิการ
ลงนามอนุมัติแผน 

 - 5. เสนอแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจำปให
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดนำแผนฯ ดังกลาวเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบจาก
ผูบริหารวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ และ
คณะกรรมการประจำในรอบการ
ประชุมคณะกรรมการแผนงานและ
ประกันคุณภาพ  

- - มิ.ย. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

 - 6.เสนอแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจำปให
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดนำแผนฯ ดังกลาวท่ีผาน
การพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ และคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

- - ก.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

บรกิาร  
 - 7.สื่อสารแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการประจำปใหกับ
บุคลากรภายในหนวยงานใหรับรู
เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดมีการจัดทำบันทึก
ขอความถึงบุคคลากรทุกภาคสวน
ภายในวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ในการชี้แจง
การดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เปนระยะและหาแนวทางปองกัน
แกไขในกิจกรรมตางๆของกลยุทธท่ี
อยูในแตละยุทธศาสตร 

- - ส.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

24.งานรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการรายงานผลการใช
จายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานมีความถูกตอง 
วัตถุประสงคดาน  
การดำเนินงาน (O) 

- 1.ประมวลผลการใชจายของ
โครงการกิจกรรมยอยในระบบ 
ERP ทุกโครงการพรอมบันทึกผล
การดำเนินงานของโครงการท่ีแลว
เสร็จ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ โดยฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ ไดมีการ
ดำเนินการรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณทุกหมวดผานระบบ
ติดตาม ERP ทุกๆเดือน 

- - ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 2.บันทึกผลการใชจายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการผานระบบ ERP 

โดยไดมีการดึงประมวลผลการใช
จายงบประมาณในแตละเดือนจาก
ระบบและกรอกขอมูลการเบิกจาย 

- - ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

/ฝายแผนงาน
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป พรอมตัวชี้วัดเขาสูระบบติดตามใน
ทุกๆเดือนไมเกินวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

และประกัน
คุณภาพ 

- 3.ผูบริหารตรวจสอบความถูกตอง
ของรายงานผลการใชจาย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

ท้ังนี้เม่ือมีการรายผลเขาสูระบบ
ติดตามใน ERP แลว ฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ จะดำเนินการ
พิมพรายงานฉบับดังกลาวและ
เสนอใหผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
(คณบดี) ตรวจสอบและลงนาม
รับรองทุกหนา 

- - ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 4.รายงานผลการใชจาย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ให
มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

หลังจากคณบดีลงนามรับรองการ
รายงานผลแลว ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพไดดำเนินการแสกน
และแนบเอกสารในบันทึกขอความ
สงผูรับชอบตรวจสอบโดยกอง
นโยบายและแผนตอไป ซ่ึงรายงาน
ผลฉบับนี้จัดสงทุกๆ เดือน 
 
 

- - ต.ค. 65 – ก.ย. 
66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

25. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หนวยงานสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค
ดาน 
การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 ( C ) 

- 1.สงรายงานประจำปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตอมหาวิทยาลัย ในระบบ 
CHE QA online ของปการศึกษา
ท่ีผานมา 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
จัดทำรายงานประจำปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตอมหาวิทยาลัย ในระบบ 
CHE QA online ของปการศึกษา
ท่ีผานมาเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 

- - ต.ค. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 2. กำหนดนโยบายและจัดทำ
แผนปฏิบัติการดำเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 

ผูบริหารระดับสูงของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ ได
กำหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงแผน
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดำเนินการตาม
กองนโยบายและแผนอยางเปน
ระบบและมีความชัดเจนในการ
ดำเนินการใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑของ สกอ. 
 
 

- - ต.ค. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับ
หลักสูตร และระดับหนวยงาน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ไดชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พรอมมอบหมาย
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร 
และระดับหนวยงาน  

- - ธ.ค. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 4. สรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ใหกับบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - พ.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
- 5. รายงานผลการดำเนินงานตาม

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตรและระดับ
หนวยงานตอคณะกรรมการ
ประจำหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 
ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - ภาคการศึกษาท่ี 
1 ม.ค. 66 

ภาคการศึกษาท่ี 
2 มิ.ย. 66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 6.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) พรอม
บันทึกขอมูลผานระบบ CHE QA 
online 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - มิ.ย. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
- 7.จัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตามแนวทางและระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - ก.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
- 8.รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร ตอคณะกรรมการ
ประจำหนวยงาน เพ่ือพิจารณา
กอนรับตรวจประเมินฯ ระดับ
คณะ 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - ส.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 9.จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหนวยงาน 
พรอมบันทึกขอมูลผานระบบ 
CHE QA online 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - ส.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 



43 

 

(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

 10.จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม
แนวทางและระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - ส.ค. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 11.รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับ
คณะ ตอคณะกรรมการประจำ
หนวยงาน เพ่ือพิจารณากอนรับ
ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน 

อยูระหวางการดำเนินงาน - - ก.ย. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

26.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและมีผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 
วัตถุประสงคดาน  

- 1.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตาม
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน ระดับบุคคล ตั้งแต
รองคณบดี หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสำนกังาน 
และเจาหนาท่ี 
 

- - ก.ย. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

การดำเนินงาน (O) - 2. ผูบริหารตรวจสอบและลงนาม
ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

คณบดตีรวจสอบและลงนามในคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ระดับบุคคล 

- - ก.ย. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
- 3. จัดทำปฏิทินการถายทอด 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหนวยงาน 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
จัดทำปฏิทินการถายทอด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากร
ทราบแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
เพ่ือใหสอดคลองกับการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

- -  

- 4. จัดทำคูมือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณของหนวยงาน 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
จัดทำคูมือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณของ
หนวยงาน และมอบใหกับบุคลากร
ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

- - ก.ย. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 5. ตรวจสอบและแกไขขอมูล
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการให
คะแนน ในระบบตดิตามฯ 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
ดำเนินการ ตรวจสอบและแกไข
ขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑ

- - ก.ย. 65 – ต.ค. 
66 

/ฝายแผนงาน
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

การใหคะแนน ในระบบติดตามฯ 
ตามท่ีกองนโยบายและแผนได
กำหนดไว 

และประกัน
คุณภาพ 

- 6. ถายทอดตัวชี้วัดระดับ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
ดำเนินการจัดประชุมผูบริหารและ
เจาหนาท่ี เพ่ือชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2566 

- - ต.ค. 65 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 7. สรางความรูความเขาใจและ
ชี้แจงแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให
ผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
ดำเนินการจัดประชุมผูบริหารและ
เจาหนาท่ี เพ่ือชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ 
2566 

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 8. ติดตามความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลทุกเดือน 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
ดำเนินการติดตามความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลทุกเดือน เปน

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

ประจำทุกเดือนผานระบบ e-
office เพ่ือใหการรายงานผล
ความกาวหนาไดทันตามระยะเวลา
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- 9. รายงานความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการในระบบติดตามให
มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพได
ดำเนินการรายงานความกาวหนา
การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการในระบบติดตาม
ใหมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน และ
ทันตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
 

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

- 10. รายงานความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปและรายงานให
คณะกรรมการประจำหนวยงาน
เพ่ือพิจารณาทุกไตรมาส 

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
นำรายงานความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปเขานำเสนอตอการประชุม
ผูบริหารวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ เปนประจำทุก
เดือน และรายงานรายงานให
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการ

- - ธ.ค.65, มี.ค.66 
มิ.ย.66, ก.ย. 66 
/ฝายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

จัดการอุตสาหกรรมบริการ เพ่ือ
พิจารณาทุกไตรมาส 

27. งานใหบริการยืม-คืนอุปกรณ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริการยืมคืน
อุปกรณตรงตามความตองการ
ของผูใชบริการและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงคดาน 
การดำเนินงาน (O) 

- 1.วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ จะ
ดำเนินการตรวจสอบ สถานะการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาทุกครั้ง 
กอนจะทำการยืม –คืน 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ จะดำเนินการตรวจสอบ
การลงทะเบียนของนักศึกษาทุก
ครั้ง กอนจะทำการยืม - คืน
อุปกรณ 

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/ฝาย
โสตทัศนูปกรณ 

- 2. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ จะรับ
เอกสารการยืม –คืนอุปกรณจาก
นักศึกษาหรือผูใชบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ จะรับเอกสารการยืม –คืน
อุปกรณจากนักศึกษาหรือ
ผูใชบริการ 
 

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/ฝาย
โสตทัศนูปกรณ 

- 3.วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ สำรวจ
ความถูกตองของเอกสารกอนท่ีจะ
ใหยืมอุปกรณ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ สำรวจความถูกตองของ
เอกสารกอนท่ีจะใหยืมอุปกรณ 

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/ฝาย
โสตทัศนูปกรณ 
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(1) 
งาน/วัตถุประสงค 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
กิจกรรมการควบคุม 

(4) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(5) 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

(6) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(7) 
กำหนดเสร็จ 
/ผูรับผิดชอบ 

- 4.วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ สำรวจ
ตรวจสอบอุปกรณใหอยูในสภาพ
ท่ีพรอมใชงานเสมอ 
 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ สำรวจตรวจสอบอุปกรณให
อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานเสมอ  

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66/ฝาย

โสตทัศนูปกรณ 

- 5. วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ตรวจสอบ
อุปกรณใหพรอมใชงานและ
ตรวจสอบเช็คสภาพหลังการใช
งานกอนท่ีจะจัดเก็บ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ตรวจสอบอุปกรณใหพรอม
ใชงานและตรวจสอบเช็คสภาพหลัง
การใชงานกอนท่ีจะจัดเก็บ 

- - ก.ย. 65 - ต.ค. 
66 

/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

                                                                                                                                                  ผูรายงาน   …………………….…………………………             
                                                                                 (รศ.ทัศนีย ศิรวิรรณ) 

 ตำแหนง รองคณบดี ฝายแผนงานฯ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   

 วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
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คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 
 (1) ระบุงาน/วัตถุประสงคของงาน และวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน (ตามท่ีระบุไวในแผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพ่ิมเติม))      
 (2) ระบุความเสี่ยงสำคัญ/ความเสี่ยงท่ียังมีอยูของแตละงาน (ถามีความเส่ียงเกิดข้ึน) 
 (3) ระบุกิจกรรมการควบคุมภายในของแตละงานทุกกิจกรรม (ตามท่ีระบุไวในแผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
 (4) ระบุผลการประเมินตามกิจกรรมการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม (ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในรอบ 

6 เดือน  กรณีกิจกรรมท่ียังไมถึงระยะเวลาใหระบุ อยูระหวางดำเนินการ) 
   โดยใชคำถามตอไปนี้เปนแนวทาง 
        1. ใครเปนผูกำหนดหรือผูดำเนินการตามการควบคุมหรือไม ดำเนินการเม่ือไร  อยางไร 
        2. การควบคุมชวยใหงานสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดหรือไม 
         3. ประโยชนท่ีไดรับ  สงผลตอการทำงานอยางไร 
 (5) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู  (เปนการระบุสาเหตุของความเส่ียงท่ีเกิดจากความเส่ียงในชอง (2) 
 (6) ระบุวิธีการท่ีจะปรับปรุงการควบคุมภายใน  ซ่ึงเปนแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง (ท่ีเกิดในชอง (5) โดยเปนวิธีการท่ีจะชวยปองกัน

หรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ท่ีจะดำเนินการในรอบถัดไป  
 (7) ระบุวันเดือนปท่ีจะดำเนินการตาม หัวขอท่ี (6) ใหแลวเสร็จ และผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ    
 (7) ระบุวันเดือนปท่ีจะดำเนินการตาม หัวขอท่ี (6) ใหแลวเสร็จ และผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ    


	รายงานความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 2566 วกอ
	ปค. 5 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน วกอ 6 เดือน

